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MÅNADENS REDAKTÖRÅrets första IBD Nyhetsbrev sammanfattar det viktigaste 
från hösten 2017. Nya biologiska behandlingsprinciper 
visar sig fungera och vi behöver inte särskilt oroa oss för 
melanomproblematiken när vi väljer IBD-behandling. 
Vad vi däremot måste uppmärksamma är vår arbetsmiljö! 
Trots att gastroenterologer är ett tåligt släkte (eller kanske 
på grund av detta) så riskerar vi att bli utbrända och här 
måste vi vara uppmärksamma. Våra arbetsinsatser behövs 
praktiskt taget överallt inom sjukvården och vi måste med 
klokhet se till att vi orkar gå till jobbet ända fram till 
pensionen (som ju synes förflyttas allt längre fram i tiden). 
Läs om våra amerikanska kollegors erfarenheter!

Anders Rönnblom

Antikropp mot IL-6 vid Mb 
Crohn (ANDANTE I och II) 
Mellan februari 2011 och juni 2014 screenades 633 patienter, 
i åldrarna 18–75 år, vid ett flertal välrenommerade sjukhus 
på båda sidor om Atlanten, där huvudkriteriet var otillfreds-
ställande effekt av anti-TNF-behandling. 249 patienter rando-
miserades, dvs sammanlagt i snitt 1,5 patient per vecka. 
Den genomsnittliga åldern var 39 år och mediantiden med 
sjukdom cirka 10 år.

Den första delen av studien designades med 4 parallella 
grupper (placebo, 10 mg, 50 mg eller 200 mg antikropp 
givet dag 1 och 28 sc) och primär endpoint var andel patien-
ter med minst 70 poängs reduktion av CDAI vecka 8 och 
12. Alla som fullföjt den första dubbelblinda studien kunde 
sedan fortsätta en öppen studie med 50 mg antikropp var 8:e 
vecka i 28 veckor där säkerhetsmålet var det primära.

Då en tidigare påbörjad studie med behandling av SLE visat 
på allvarliga biverkningar med 200 mg-dosen avbröts den 
behandlingsarmen i förtid. Analys av resultatet visade att 10 
mg inte var bättre än placebo men 50 mg antikropp nådde 
primär endpoint hos 49 % vid 8 veckor och 47 % vid 12 
veckor, att jämföra med 31 % och 29 % för placebo (P<0,05 
i båda fallen).

Ett dödsfall inträffade under den första delen av studien hos 
en patient äldre än 70 år och med KOL, som fick pneumoni 
och dog dag 96 efter att ha ingått i behandlingsarmen med
50 mg antikropp. Under denna första del av studien inträf-
fade 7 svåra adverse events, alla hos patienter med aktiv 
behandling (abscess, perforation). I övrigt fanns inga an-
märkningsvärda skillnader.

Kommentar
Med tanke på den centrala roll IL-6 spelar i kroppens immun-
system är det kanske förvånande att antikroppar mot detta 
cytokin inte blivit föremål för studier i samma omfattning som 
tex TNF-alfa. Denna antikropp med det omständiga namnet 
PF-04236921 visar att behandlingsprincipen fungerar.

DANESE S, VERMEIRE S, HELLSTERN P, PANACCIONE R, ROGLER G, FRASER 
G, ET AL. RANDOMISED TRIAL AND OPENLABEL EXTENSION STUDY OF AN 
ANTI-INTERLEUKIN-6 ANTIBODY IN CROHN’S DISEASE (ANDANTE I AND II).
GUT 2017.
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Mongersen vid Mb Crohn 
Mongersen har tidigare visat sig ha effekt på symptomen vid 
Mb Crohn (NEJM 2015;372:1104-1113) och nu ville man 
primärt studera den endoskopiska effekten. Substansen in-
tages po och frigörs distalt i mag-tarmkanalen där verkan är 
lokal. Den bygger på en annan princip än de nu etablerade 
antikropparna; en antisens oligodeoxynukleotid som mot-
verkar Smad7, vilket i sin tur gör att TGFβ ökar och därmed 
reducerar den pågående inflammationen.

Ett 60–tal patienter med aktiv Crohnsjukdom fördelades på 
3 behandlingsarmar där studien pågick i 12 veckor. 1/3 fick 
aktiv substans i 12 v, 1/3 i 8 veckor och sedan placebo och 
1/3 fick aktiv substans i bara 4 v, sedan placebo.

Vid utvärderingen sågs endoskopisk förbättring hos 37 % 
av alla patienter, mer uttalat hos de med svårare lesioner. 
Ingen skillnad sågs mellan behandlingsgrupperna vad gäller 
symptompåverkan.

Kommentar
Denna studie pågår fortfarande och redovisningen känns en
aning prematur. Man redovisar inte om det fanns någon 
endoskopisk skillnad mellan durationen av aktiv behandling 
men då påverkan på symptomen inte skiljde sig åt kan man 
med fog anta att ingen skillnad kunde ses (vilket förstås är 
märkligt då detta var primär endpoint). Dock är studien in-
tressant och den representerar en avancerad biologisk princip 
som innebär en förfinad väg till målet.

FEAGAN BG, SANDS BE, ROSSITER G, LI X, USISKIN K, ZHAN X, ET AL. 
EFFECTS OF MONGERSEN (GED-0301) ON ENDOSCOPIC AND CLINICAL 
OUTCOMES IN PATIENTS WITH ACTIVE CROHN’S DISEASE. GASTROEN-
TEROLOGY 2018;154(1):61-64 E6.

Tunntarmscancer vid IBD
Att Mb Crohn ökar risken för adenocarcinom i colon är välkänt, 
liksom att i princip en ökad risk finns även för tunntarmen. 
I denna studie har våra kollegor i Danmark undersökt sam-
banden via tillgängliga register för individer över 16 års 
ålder bosatta i landet 1978–2010. Bland 20917 patienter 
med Mb Crohn kunde 23 fall av adenocarcinom i tunn-
tarmen identifieras samt 9 fall av neuroendokrin tumör. Man 
studerade även de individuella preparat man kunde komma 
över och drog slutsatsen att vad gäller adenocarcinomen så 
uppstod dessa i anslutning till Crohninflammationen och var 
ett resultat av föregående inflammation + dysplasi. Riskök-
ningen uttryckt som SIR beräknades till 14,38 (95 % CI 
8,78-22,0) och den absoluta risken till 9 per 100 000/år. 
Inga andra kliniska särdrag sågs än ett moderatsvårt kliniskt 
förlopp med en mediantid mellan Crohndiagnos och cancer-
diagnos på 8 år.

Kommentar
Författarna anger att denna studie ökar den publicerade 
mängden fall fyra gånger, varför resultatet onekligen är ett 
tungt bidrag till den aktuella frågeställningen. Som supp-
lement till manus finns en beskrivning av de 23 fallen där 
en intressant omständighet framkommer, som författarna inte 
kommenterat. Mediantiden mellan diagnoserna var alltså 8 
år men 6 av 23 fall diagnosticeras inom mindre än 1 år och 
av dessa, flera klart tidigare än så. Den rimliga slutsatsen 
måste vara att en i övrigt stillsam Crohnsjukdom kan utöva 
sin verkan under lång tid och så slutar det med att diagnos-
erna ställs ungefär samtidigt, det kanske i själva verket är 
cancerdiagnosen som till sist givit de avgörande symptomen. 
I själva verket stämmer detta bra med den erfarenhet vi i 
Uppsala haft av frågeställningen. Av 150 patienter som 
diagnosticerats med Crohn i vårt län 2005–2009 har vi hittat 
2 med tunntarmscancer. Det ena fallet är en äldre man som 
fick obstruktionssymptom från tunntarmen och resektionspre-
paratet innhöll ett adenocarcinom i omedelbar anslutning till 
en Crohnhärd. Båda diagnoserna ställdes alltså samtidigt 
och patienten har därefter inte haft några tarmproblem. Det 
andra fallet var en terminal ileit som efter 7 års sjukdoms dura-
tion utvecklade en cancer som tyvärr vid resektionen visade 
överväxt på urinblåsan och patienten dog ett år senare.

BOJESEN RD, RIIS LB, HOGDALL E, NIELSEN OH, JESS T. INFLAMMATORY 
BOWEL DISEASE AND SMALL BOWEL CANCER RISK, CLINICAL CHARAC-
TERISTICS, AND HISTOPATHOLOGY: A POPULATION-BASED STUDY. CLIN 
GASTROENTEROL HEPATOL 2017;15(12):1900-1907 E2.
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Användning av betablockare 
är associerat med recidivrisk 
vid IBD 
I en retrospektiv registerstudie jämfördes recidivrisk mätt som 
förskrivning av nya relevanta läkemedel, hos 30 patienter 
som förskrivits betablockare med 220 patienter utan beta-
blockare. Man fann att användning av dessa ökade recidiv-
risken med 54 % (HR 1,54 95 % CI 1,05-2,25; P=0,03).

Kommentar
Jag anmäler denna rapport, inte för att avråda från beta-
blockare utan för att få tillfälle till att uppärksamma alla 
läsare på fallgroparna i denna typ av studie. I en mycket 
läsvärd review i Gastroenterology (2017;153:35:35-48) 
diskuteras föregivna komplikationer till protonpumpshämmare. 
Den artikeln är synnerligen läsvärd och bör studeras av alla 
praktiserande läkare! För att värdera samband rekommenderas 
där de sk Hillkriterierna som är en samling mycket värdefulla 
kriterier när man ska värdera om samband är kausala eller 
inte. Det första kriteriet är styrkan i sambandet och ligger 
OR i intervallet 0,3–3 är detta ett observandum (=Zone of 
potential bias). Nästa kriterium är konsekvens. Hittar man 
flera studier som visar samma sak stärks sannolikheten för 
kausalsamband och tvärtom. (Tillämpat på PPI och komp-
likationer exemplifieras det med att flera studier pekar både 
för och emot, att dessa leder till höftfrakturer, till skillnad 
från bakteriella tarminfektioner som oftast visar ett positivt 
samband med PPI). En intressant fallgrop är sk protopathisk 
bias, dvs ett läkemedel ges för att motverka tidiga symptom 
på en sjukdom som sedan läkemedlet anklagas för att ha 
förorsakat (detta torde vara förklaringsmekanismen bakom 
den anklagelse som för några år sedan riktades mot PPI
som bidragande orsak till celiaki). Mitt råd: läs artikeln i
Gastroenterology och tillämpa vid studiet av rapporter om 
både IBD och annat!

WILLEMZE RA, BAKKER T, PIPPIAS M, PONSIOEN CY, DE JONGE WJ. BETA-
BLOCKER USE IS ASSOCIATED WITH A HIGHER RELAPSE RISK OF INFLAM-
MATORY BOWEL DISEASE: A DUTCH RETROSPECTIVE CASE-CONTROL 
STUDY. EUR J GASTROENTEROL HEPATOL 2018;30(2):161-166.

Malignt melanom och IBD 
Att IBD innebär en ökad risk för andra hudtumörer än maligna 
melanom torde vara välkänt och i dessa situationer är thio-
purinbehandling en faktor som ökar risken. En färsk meta-
analys har visat att det även finns en ökad risk för maligna 
melanom (CGH 2014;12:210-218) och nu har riskfaktorer 
för detta och prognostiska omständigheter studerats i ett ned-
erländskt arbete. I den välstuderade IBDSL kohorten valdes 
1800 patienter utan melanom och dessa patienter jäm-
fördes med 304 fall med IBD+melanom som identifierades 
i nationella register. Patienter med båda diagnoser jämfördes 
även  med melanompatienter utan IBD (n=8177).
Man fann att både för UC och Crohn gällde att de med 
malignt melanom oftare hade en mer utbredd sjukdom, 
för Crohnpatienternas del dessutom oftare penetrerande 
sjukdom (B3). IBD-patienter som drabbats av melanom hade 
inte oftare använt immunhämmande läkemedel. Man gjorde 
även en jämförelse med melanompatienter utan IBD och 
prognosen var likartad i dessa grupper, ej heller försämrades 
prognosen hos de med båda sjukdomarna om immunhäm-
mare gavs, snarare fanns en motsatt trend.

Kommentar
Studien är viktig, både IBD och maligna melanom ökar i in-
cidens och resultaten synes betryggande, våra IBD-patienter 
kan behandlas utan särskild risk med tanke på melanom. 

NISSEN LHC, PIERIK M, DERIKX L, DE JONG E, KIEVIT W, VAN DEN HEUVEL 
TRA, ET AL. RISK FACTORS AND CLINICAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH 
IBD WITH MELANOMA. INFLAMM BOWEL DIS 2017;23(11):2018-2026.
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Förändring över tid av 
epidemiologi, fenotypi och 
mortalitet vid IBD 
Samma kohort (IBDSL) har studerats ur många synpunkter, 
detta arbete handlar om de förändringar som inträffat under 
en 20-års period. 

Den studerade befolkningen i södra Limburg utgörs av en 
demografiskt stabil grupp i ett högindustrialiserat område 
mellan Nederländerna, Belgien och Frankrike med bland 
annat en omfattande gruvnäring (n=639 000). Mellan 1991 
och 2010 diagnosticerades 2909 IBD-patienter och följande 
incidensökning kunde noteras (endast patienter över 18 år 
ingick): UC från 11,7 till 21,5 (snitt 15,8) och för Crohn 5,8 
till 17,5 (snitt 11,0). Vid studiens början utgjorde L1 över 
60 % av fallen för att i slutet av perioden utgöra 1/3. 
Det fanns även en förändring i B-variabeln, B1 registrerades 
1991 hos endast 60 % för att i slutet närma sig 80 %.

Kommentar
Siffrorna är snarlika aktuella svenska resultat men andelen 
Crohn är större. Anmärkningsvärt (för att inte säga skräm-
mande) är att man som Crohnrelaterad mortalitet anger
euthanasi! Den som inte tror på teorin om det sluttande
planet borde få sig en tankeställare här.

VAN DEN HEUVEL TRA, JEURING SFG, ZEEGERS MP, VAN DONGEN DHE, 
WOLTERS A, MASCLEE AAM, ET AL. A 20-YEAR TEMPORAL CHANGE 
ANALYSIS IN INCI-DENCE, PRESENTING PHENOTYPE AND MORTALITY,
IN THE DUTCH IBDSL COHORT-CAN DIAGNOSTIC FACTORS EX-PLAIN THE 
INCREASE IN IBD INCIDENCE? J CROHNS COLITIS 2017;11(10):1169-1179.

Att motverka utbrändhet 
bland gastroenterologer 
En mycket viktig artikel publicerades i augusti och även om 
den inte direkt berör IBD-vården så har frågan som behand-
las här stor betydelse, då frånvaro av gastroenterologer 
leder till sämre vård för våra patienter. Skrämmande siffror 
presenteras: i en studie från 2016 redovisas en ”burnout 
rate” bland amerikanska gastroenterologer på 49 %!
Några faktorer av stor betydelse poängteras: dåligt ledar-
skap ökar risken betydligt liksom bristande kontroll över 
arbetsbördan. En av de största enskilda riskfaktorerna är föga 
förvånade den elektroniska patientjournalen! Faktorer som 
minskar risken är bland annat schemalagd fysisk träning.

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.
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Kommentar
Författaren till dessa rader har förmånen att arbeta vid en 
enhet med mycket låg sjukfrånvaro och gott humör i kollegiet 
men i sektionens närhet är man sämre lottade. Viktigt är att 
underställda medarbetare på olika sätt försöker stötta sin chef 
och underlätta det ansvar som ledarskap innebär.

ANDERSON JC, PFEIL S, SURAWICZ C. STRATEGIES TO COMBAT 
PHYSICIAN BURNOUT IN GASTROENTEROLOGY. AM J GASTROENTEROL 
2017;112(9):1356-1359.

Dramatisk ökning av pediatrisk 
IBD-incidens i norra Frankrike
I en bakgrundspopulation på 5,8 miljoner individer studer-
ades IBD-epidemiologin mellan 1988 och 2011 hos barn och
ungdom (< 17år). Totalt diagnosticerades 1350 fall vilket 
utgjorde 8,3 % av samtliga.

Incidensen UC ökade från 0,8 till 2,1/100 000/år och 
motsvarande siffror för Crohn var 2,1–4,7. När det gäller 
fenotypin ökade andelen B1 från 64 % till 87 % i Crohn-
gruppen. Tyvärr användes Montreal-klassifikationen på ett 
felaktigt sätt då ileocecalt engagemang registrerades som 
L3 varför jag utelämnar L-variabeln.

Kommentar
Man redovisar ett utförligt resonemang kring dels om resulta-
tet beror på bättre diagnostik, (en hypotes som förkastas) dels 
kring orsakerna som rimligen är miljömässiga. En huvudorsak 
antas vara störningar i tarmfloran, norra Frankrike är den del 
av landet där man använder mest antibiotika i Europa.

Resultatet liknar de som redovisats från Sverige, även om 
Crohndominansen är mer uttalad i Frankrike. Andelen pa-
tienter <17 år är lägre än i Uppsalaregionen, nämligen 
8,3 % att jämföra med 19 %.

GHIONE S, SARTER H, FUMERY M, ARMENGOL-DEBEIR L, SAVOYE G, LEY 
D, ET AL. DRAMATIC INCREASE IN IN-CIDENCE OF ULCERATIVE COLITIS 
AND CROHN’S DISEASE (1988-2011): A POPULATION-BASED STUDY OF 
FRENCH ADOLESCENTS. AM J GASTROENTEROL 2017.
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Pär Myrelid
Kirurgiska kliniken på
Universitetssjukhuset, 

Linköping

MÅNADENS REDAKTÖRDet är första gången som jag är redaktör för detta 
nyhetsbrev om inflammatorisk tarmsjukdom. Jag heter
Pär Myrelid och arbetar på kirurgiska kliniken på 
Universitetssjukhuset i Linköping sedan många år tillbaka. 
De av er som känner igen mig vet säkert att jag har ett stort 
intresse av kirurgisk behandling av såväl Crohns sjukdom 
som ulcerös kolit och dessutom ett engagemang inom det 
nationella kvalitetsregistret SWIBREG. Eftersom jag är
kirurg kommer jag att lyfta fram artiklar framför allt inom 
den kirurgiska behandlingsarsenalen inom IBD. Eftersom 
jag är övertygad om värdet av multidisciplinär vård tror
jag dock att det finns ett värde för gastroenterologer att
lära sig mer om kirurgi, precis som kirurger behöver lära 
sig mer om modern medicinsk behandling.

Pär Myrelid

Kirurgi eller anti-TNF vid 
ileocekal icke-strikturerande 
Crohns sjukdom?
En studie som fått stort genomslag och som säkert de flesta 
av er hört talas om är LIR!C-studien som nu publicerats i The 
Lancet. Studien drevs av AMC i Amsterdam och är till största 
delen utförd i Nederländerna även om St Marks sjukhus i 
London även deltog. Sammanfattningsvis kan man säga att 
det är en mer modern version av Svenska Crohnstudien (som 
ju aldrig lyckades inkludera fullt ut) där man ställt infliximab 
mot laparoskopisk ileocekalresektion hos patienter med icke 
strikturerande ileocekal Crohns sjukdom och som inte svarat 
tillräckligt på minst 3 månaders behandling med antingen 
steroider, tiopuriner och/eller metotrexat.

Det tog ungefär 8 år att inkludera 143 patienter, där 70 
randomiserades till infliximab och 73 till kirurgi. Av de som 
randomiserades till läkemedelsbehandling var det fem som 
faktiskt inte erhöll behandlingen primärt och sedan ytterlig-
are 21 som påbörjade behandlingen men sedan antingen 
opererades eller fick annan medicinsk behandling. I den kirur-
giska armen var det tre som inte opererades och sex stycken 
som även krävde medicinsk behandling efter operationen. 
Alla analyser gjordes efter intention to treat.

Primär studievariabel var livskvalitet mätt med IBDQ under 
12 månader. Sekundära variabler var bland annat SF–36, 
sjukfrånvaro, morbiditet och kroppsupplevelse (kosmetik). 
Livskvalitet skiljde sig till fördel för infliximab två veckor efter 
påbörjad behandling men därefter förelåg inga skillnader 
under resterande uppföljningstid (12 månader). Inte heller 
förelåg några signifikanta skillnader gällande vårdtid på 
sjukhus (vare sig planerat eller oplanerat) eller komplikationer. 
Dock skiljde sig sjukskrivningstiden mellan grupperna, 1, 4 
dagar i den medicinska armen jämfört med 3, 4 dagar i den 
kirurgiska armen (p<0,0001).

Författarna konkluderar att laparoskopisk ileocekalresektion 
kan anses vara ett fullvärdigt alternativ till behandling med 
biologiska läkemedel när konventionell behandling inte haft 
önskvärd effekt, även när det inte rör sig om stenoserande 
sjukdom. Än så länge har det ekonomiska utfallet för de olika 
behandlingsarmarna endast presenterats som ett abstrakt 
(UEG 2016) men efter ett år ser man en skillnad till fördel för den 
kirurgiska behandlingsarmen, 10318 Euro jämfört med 14589 
Euro. Hur det ser ut senare i sjukdomsförloppet återstår att se.

PONSIOEN, C.Y. ET AL, LANCET GASTROENTEROL HEPATOL 2017;2:785-92. DX.DOI.
ORG/10.1016/S2468-1253(17)30248-0.
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Mesenteriet eller ej 
– det är frågan?
Standardresektionen vid Crohns sjukdom är att ta med så lite 
som möjligt i resektatet. Ofta har mesenteriet skrumpnat och 
man går mer centralt i mesenteriet än man tror, trots att man 
oftast delar mesenteriet och dess blodkärl precis invid tarmen. 
En grupp som intresserat sig mycket för själva mesenteriet och 
vad det har för uppgift i kroppen är den irländska gruppen 
kring Calvin Coffey. I en studie som nu finns att hämta hem 
på JCC:s hemsida har de studerat vad som händer när man 
tar med mesenteriet tillsammans med tarmen, på samma sätt 
som man gör en central delning vid cancer för att få med alla 
lymfkörtlar. Under en sjuårsperiod opererades 30 patienter 
med ileokolisk resektion på det standardiserade sättet. Utfallet 
när det gäller recidiv av sjukdomen hos dessa jämfördes med 
34 patienter som under en senare period opererades med 
den mer cancerliknande operationen. Dessutom studerade 
man också totalt 94 patienter för att se om den så kallade 
fettpolstringen (”fat wrapping”) runt tarmen påverkade tiden 
till recidiv av sjukdomen.

De två olika grupperna följdes under 69,9 (+/- 48.47) 
månader respektive 51,7 (+/-20,98) månader och det 
förelåg inga större skillnader i sjukdomstyp förutom att i den 
tidigare gruppen hade färre biologisk behandling inför kirurgi 
och fler av dem hade B1-sjukdom, det vill säga vare sig strik-
turerande eller penetrerande sjukdom. Behovet av ytterligare 
kirurgi under uppföljningstiden var 40 % i den historiska grup-
pen jämfört med 2,9 % i den senare gruppen med cancer-
liknande resektion (p=0,007). Något anmärkningsvärt är att 
92 % av alla reoperationer skedde tidigt under uppföljningen, 
redan inom två månader från den primära operationen. I en 
multivariabelanalys fann de att rökning vid kirurgi (p=0,015), 
fenotyp av sjukdomen (p=0,048) och icke-mesenteriell resek-
tion var associerat med ett tidigare kirurgiskt recidiv.

I den andra delen av studien (94 patienter) kunde de påvisa 
en korrelation mellan fettpolstring och strikturerande sjukdom. 
I en univariat analys sågs en möjlig koppling mellan pen-
etrerande sjukdom samt fettpolstring och kirurgiskt recidiv av 
Crohn-sjukdomen. I en multivariabelanalys var det dock bara 
fettpolstringen som kvarstod som associerat med kirurgiskt 
recidiv (HR 4,7 95 % CI: 1,71-13,01, p=0,003) samt kortare 
tid till kirurgiskt recidiv (p<0,001).

Dessa fynd måste dock ställas i förhållande till tidigare studier 
kring strikturoplastiker av bland annat Yamamoto (Dis Colon 
Rectum 2005;48(4):749-57) där risken för recidiv i själva 
strikturoplastiken var väldigt liten, detta trots att vare sig 
tarm eller mesenterium togs bort. Dessutom kunde man se att 
inflammationsaktiviteten minskade i dessa områden av tarmen 
som genomgått strikturoplastik.

COFFEY, C.J. ET AL, JCC 2018 DOI: 10.1093/ECCO-JCC/JJX187.

Ileocekalresektion eller 
strikturoplastik som primär 
åtgärd vid ileocekal Crohn?
Gruppen i Leuven har valt att studera kirurgi vid ileocekal 
sjukdom på ett helt annat sätt än Coffey och kollegor. I stället 
för att göra sedvanlig ileocekalresektion har man valt att 
göra en lång så kallad isoperistaltisk resektion. Detta brukar 
vanligtvis användas på patienter med utbredd tunntarmssjuk-
dom som opererats flera gånger och börjar löpa risk för att 
utveckla kort tarm framöver. 

Under en sexårsperiod opererades 36 patienter med relativt 
utbredd tunntarmssjukdom, median 50 (IQR 40–60) cm. 
För 33 av patienterna var det den första operationen medan 
tre av dem tidigare genomgått en ileocekal resektion och 
det nu rörde sig om ett anastomosrecidiv av Crohn. Flertalet 
av operationerna skedde genom laparoskopisk mobiliser-
ing av tarmen och sedan ett mindre bukväggssnitt för att 
få ut tarmen och göra den långa strikturoplastiken. Två av 
patienterna drabbades av läckage från de långa suturrad-
erna, vilket får ses som väldigt få, men dessa läckage kunde 
anmärkningsvärt åtgärdas genom att man bara sydde över 
defekterna igen (något som normalt inte förordas). Vård-
tiderna var något längre än en sedvanlig ileocekalresektion 
(9 dagar, IQR 8–11) men är nog inte mer än förväntat med 
tanke på att det rör sig om en grupp patienter med mycket 
avancerad Crohn-sjukdom. Intressant nog har ännu ingen av 
patienterna genomgått resektion av sin långa strikturoplastik, 
även om två opererats ånyo. Den ena patienten utvecklade 
ett adherensileus och den andra patienten en stenos precis i 
inloppet till strikturoplastiken (motsvarande ett preanastomo-
salt recidiv?) och kunde åtgärdas med en ny kort strikturo-
plastik.

Detta är, och kommer troligen inte, att bli någon standard-
åtgärd vid ileocekal Crohn men kan vara ett bra komp-
lement hos individer med utbredd tunntarmssjukdom. Med 
tanke på komplexiteten av både sjukdom och åtgärd bör 
detta dock endast ske vid enheter med mycket stor erfaren-
het av Crohns sjukdom. 

DE BUCK VAN OVERSTRAETEN, A. ET AL, COLORECTAL DISEASE 2016 
AUG;18(8):O311-3. DOI: 10.1111/CODI.13420.
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Komplikationer efter 
Crohn-kirurgi – ska vi skylla 
få läkemedel, sjukdom eller 
kirurg?
Huruvida läkemedel ökar risken för postoperativa komp-
likationer har varit, och är, en fråga som ständigt kommer 
upp hos framför allt kirurger men även gastroenterologer. 
Steroider är det läkemedel där man ganska tveklöst kunnat 
påvisa en koppling till både försämrad anastomosläkning och 
infektiösa komplikationer. Man har både hos djur och män-
niskor kunnat påvisa en sådan koppling och dessutom ett dos-
responsförhållande. När det gäller immunomudulerare och 
anti-TNF-läkemedel finns ett flertal studier med diametralt olika 
slutsatser. Problemet är ofta att man jämför olika patientgrup-
per där den ena troligen är mer sjuk än den andra gruppen, 
och därför mer benägna att erhålla behandling med de mer 
”tyngre” preparaten som anti-TNF.

Ett av de senaste tillskotten i den medicinska arsenalen är 
vedolizumab. I teorin borde detta läkemedel om något 
möjligen vara mer säkert då det slår mer specifikt mot 
leukocyterna som är avsedda för tarmen och inte mer ge-
nerellt som anti-TNF-läkemedlen. Därför var det ganska stort 
intresse när det nu kom en publikation från Mayo Clinic 
gällande vedolizumab och post-operativa komplikationer. 
Under 1,5 år opererades 392 patienter med Crohns sjukdom 
eller ulcerös kolit på deras klinik, varav 94 erhöll vedolizum-
ab inom 12 veckor innan operationen, 126 TNF-hämmare 
och 172 ingen av dessa läkemedel. Patienterna i vedoli-
zumabgruppen fick oftare även samtidig behandling med im-
munomodulerare (39 %) jämfört med kontrollerna (p<0,001) 
men lika ofta steroider (39 %), vilket dock är relativt vanligt 
förekommande (p=0,11). Vedolizumabgruppen hade också 
signifikant mer uttalad trombocytos och dessutom ett numeriskt 
tydligt högre CRP preoperativt jämfört med gruppen med 
anti-TNF (median 59,7 vs 9,7), om än ej signifikant (p=0,19) 
som talar för en mer kroniskt aktiv inflammation hos dessa. Ki-
rurgin som utfördes var i stor utsträckning varierad men färre 
erhöll en anastomos i samband med kirurgin om de stod på 
vedolizumab jämfört med anti-TNF (37 % vs 63 %, p<0,01). 

Utfallet visade en klar ökning av post-operativa komplikationer 
hos vedolizumabpatienterna jämfört med de övriga (53 % 
vs 28–33 %, p<0,01) och sårinfektioner (37 % vs 10–13 %, 
p<0,01), såväl ytliga (21% vs 4–6 %, p<0,01) som djupa 
(14 % vs 5–6 %, p<0,03). 

Det finns dock flera saker som är oklara gällande studien 
och som är värda att beakta. Man fann en koppling mel-
lan diabetes, samtidig vedolizumab-behandling och sårin-
fektioner, dock var det bara en (1) enda patient som hade 
detta samtidigt. Den största frågan är vad patienterna haft 
för behandling innan de erhöll vedolizumab. Det framgår 
inte i artikeln hur många av dessa patienter som dessförin-
nan fått behandling med en, eller flera olika, TNF-hämmare 
(vid förfrågan till en av artikelförfattarna framkom att det var 
en klar majoritet). Ju längre tid patienterna inte svarar på 
behandlingen desto sämre hinner de bli och desto större risk 
för post-operativa komplikationer har de. Samma grupp har 
även gjort samma studie på barn med IBD som erhållit ved-
olizumab inför kirurgi, och såg där ingen koppling till ökad 
förekomst av komplikationer efteråt. Det kan med andra ord 
var fördröjd kirurgi snarare än vedolizumab i sig självt som 
leder till ett sämre utfall för patienterne med ökad morbiditet.

LIGHTNER A. ET AL. J CROHNS COLITIS. 2017 FEB;11(2):185-190. DOI: 
10.1093/ECCO-JCC/JJW147.
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Sammanfattningsvis visar detta arbete på flera viktiga saker. 
Elektiva ingrepp innebär en minskad risk och således bör 
man styra om ingreppen till planerade operationer i möjlig-
aste mån. Detta kan endast ske i ett nära samarbete mellan 
kirurger och gastroenterologer. Det finns annars en risk att 
man driver den medicinska behandlingen för långt (om den 
inte har önskad effekt) och patienterna kan försämras kraft-
igt under den tiden och kirurger som inte är mycket erfarna 
riskerar att göra ett akut ingrepp och kanske för omfattande 
(i stället för till exempel bara en avlastande stomi) vilket kan 
resultera i alltför stora risker för patienten vilket kanske 
avspeglas i mortalitetsförsämringen över tid i detta material. 
Att tidigare erfarenhet av IBD-kirurgi är av stor vikt visas 
också och lyfter kanske än mer vikten av att skicka dessa 
patienter till rätt vårdnivå.

JUSTINIANO C.F. ET AL. ANNALS OF SURGERY. 2018. DOI: 10.1097/
SLA.0000000000002628.

Vikten av samarbete mellan 
kirurger och gastroenterologer 
kan inte nog betonas
Modern vård av patienter med IBD kräver ett nära samar-
bete mellan kirurger och gastroenterologer, men även stöd 
av bland annat specialistsjuksköterskor, dietister och radio-
loger. En av hörnpelarna i den kirurgiska vården av Crohns 
sjukdom är att styra den från akuta ingrepp till planerade 
ingrepp på patienter som genomgått perioperativ optimer-
ing. Vid ulcerös kolit handlar det i det akuta skedet till stor 
del att inte vänta för länge med kirurgi och att då inte göra 
för omfattande kirurgi utan bara kolektomi med ileostomi. 
En svensk populationsbaserad studie har då visat en 
40-dagars mortalitet på strax 1,3 % efter akut kolektomi, 
men något högre hos de äldre än 59 år på 4,4 %.

En populations-studie från delstaten New York i USA ger helt 
andra siffror för handen. Under en 14–årsperiod genomgick 
15837 patienter kirurgisk behandling, 10540 med Crohns 
sjukdom och 5297 med ulcerös kolit. Av dessa ingrepp 
var hela 43,9 % av Crohn-ingreppen akuta och 36,5 % av 
ingreppen för ulcerös kolit akuta. Detta är i sig mycket höga 
siffror, särskilt för Crohns sjukdom. Än mer oroande är mor-
talitetssiffrorna för dessa akuta ingrepp. Vid Crohns sjukdom 
var mortaliteten inom 30 dagar hela 2,7 % jämfört med 
0,4 % vid elektiva ingrepp. Motsvarande siffror för ulcerös 
kolit var 12,9 % (SIC!) jämfört med 0,6 %. 

I en multivariabelanalys för mortalitet vid akuta ingrepp 
för Crohns sjukdom sågs framför allt variabler som ålder, 
tarmperforation och antalet dagar från inläggning till akut 
ingrepp. Faktorer som minskade risken var om det var 
kolorektalkirurg som gjorde ingreppet, särskilt med en årlig 
volym på >15 IBD-operationer/år och om ingreppet skedde 
på ett universitetssjukhus. Vid akuta ingrepp för ulcerös 
kolit var ålder, njursvikt och tidsperiod (sämre utfall i den 
senaste perioden!) och antalet dagar från inläggning till 
akut ingrepp. Laparoskopiska ingrepp, kolorektalkirurg med 
en årlig volym på >15 IBD-operationer/år var skyddande 
faktorer. Ett av de kanske viktigaste fynden var att man 
kunde påvisa en signifikant dubblering av mortaliteten efter 
akuta ingrepp vid ulcerös kolit mellan 2000–2004 och 
2008–2013 (OR 2,15, 1,32-3,31).
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Nivåstrukturering av 
bäckenreservoarer i Danmark
Rekonstruktion efter kolektomi för ulcerös kolit är ett relativt 
ovanligt ingrepp och ställer stora krav på kirurgen inför 
beslutet om vilken typ av rekonstruktion som skall göras men 
också på hur själva ingreppet utförs. Ingreppet sker ofta på 
unga individer och skall fungera i ett långt liv med bästa 
möjliga funktion och livskvalitet. Tidigare engelska och nord-
amerikanska studier har visat att det går bättre för patienter 
som erhåller en bäckenreservoar på enheter med stor 
erfarenhet och att det dessutom krävs mer än 20 ingrepp 
innan man behärskar ingreppet, något som tar många år 
om det bara utförs enstaka ingrepp per år på en klinik. 
Runtom i den kirurgiska världen är bäckenreservoaren den 
förhärskande metoden medan vi i Sverige också använder 
ileorektal anastomos i liknande omfattning och till viss del 
även Kocks kontinenta reservoar.

I Danmark har nivåstruktureringen gått oerhört mycket längre 
än i Sverige och inom ett stort antal olika diagnoser och in-
grepp. Fram till 2009 gjordes bäckenreservoarer på ett stort 
antal danska sjukhus men från och med 2010 bara på fyra 
nationellt utvalda enheter. Under tidsperioden 1980–2013 
opererades 1991 patienter (som kunde följas med olika reg-
ister). Failure av rekonstruktionen definierades som excision 
av reservoaren, anläggande av stomi (som inte lades ned 
inom ett år). Mer än 70 % av operationerna hade utförts på 
de tre enheter som 11 bäckenreservoarer eller mer per år, 
8,3 % gjordes laparoskopiskt och 92,9 % fick en avlastande 
loop-ileostomi vid anläggandet av reservoaren. 

171 (8,6 %) bäckenreservoarer togs senare bort och 124 
(6,2 %) fick inte sin stomi nedlagd (alternativt fick en ny 
avlastande stomi senare). De faktorer som minskade risken 
för att bäckenreservoaren skulle tas bort/kopplas ur var en 
avlastande stomi vid anläggandet av reservoaren och en år-
lig operationsvolym på 20 eller mer (ett sjukhus). Sämst gick 
det för patienter som opererades på enheter som gjorde fem 
eller färre ingrepp per år, HR 2,30 (1,26–4,20) och man 
fann en minskning av risken för failure med 4 % för varje 
extra bäckenreservoar per år som gjordes. Samtidig före-
komst av primär skleroserande cholangit eller ålder över 60 
år ökade dock inte denna risk, men man kan misstänka att 
gruppen med hög ålder var väldigt selekterad.

I Danmark har man halverat antalet sjukhus som utför bäck-
enreservoarer, från åtta till fyra, och visar här att hög volym 
medför förbättringar. I Sverige är det oklart hur många 
sjukhus som utför bäckenreservoar men vid en kontroll mot 
Socialstyrelsens Patientregister visade att det gjorts inom 
samtliga landsting någon gång under perioden 2000–
2011. Av dessa gjorde 14 landsting 0–2/år, 3 landsting 
3–5/år och bara 4 landsting mer än 5 bäckenreservoarer 
per år. Ur min synvinkel har vi en del att lära av våra 
danska kollegor i denna fråga.

MARK-CHRISTENSEN A. ET AL. COLORECTAL DISEASE. 2017;20:44-52. 
DOI: 10.1111/CODI.13802.
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Cancerutvecklingen i 
bäckenreservoarer 
Risken för rektalcancer, och till viss mån tunntarmscancer och 
lymfom, har diskuterats vid uppföljningen av kolitpatienter som 
genomgått proktokolektomi och rekonstruerats med bäckenreser-
voar under perioden 1964–2010. En populationsbaserad svensk 
studie påvisade endast ett fall av 1796 patienter (0,06 %) som 
erhållit en bäckenreservoar på grund av ulcerös kolit efter en 
medeluppföljning på 12,2 (0,04–25,4) år. Eftersom det en-
dast var ett fall kunde inga riskfaktorer påvisas efter bäcken-
reservoar medan däremot primär skleroserande cholangit var 
en tydlig riskfaktor för att utveckla rektalcancer vid ileorektal 
anastomos.

En dansk studie på 1757 patienter med ulcerös kolit som 
rekonstruerats med bäckenreservoar 1980–2010 jämförde 
risken för olika typer av cancer i jämförelse med en kontroll-
cohort på 8615 individer. Efter i median 12,9 års uppfölj-
ning hade två patienter (0,12 %) fått cancer i sin reservoar 
(adenocarcinom av rektal typ) och ytterligare en drabbades 
av en analcancer. Ingen av de med reservoartumörer hade 
haft kolorektal cancer tidigare eller en samtidig diagnos av 
primär skleroserande cholangit. När det gällde andra typer 
av cancer fanns det ingen generellt ökad risk hos bäckenres-
ervoarer men däremot förelåg en ökad risk för hepatobiliära 
maligniteter (IRR 13,0, 95 % CI 3,1–76,1). 

Sammanfattningsvis är risken för malignitet i bäckenres-
ervoarer väldigt liten och något behov av endoskopisk 
övervakning ter sig inte nödvändigt utan det är nog bättre 
att spara resurserna till de patienter som utvecklar symptom 
på pouchit eller andra besvär efter en tid med sin reservoar.

MARK-CHRISTENSEN A. ET AL. JCC 2018, 57-62. DOI:10.1093/
ECCO-JCC/JJX112

ADALLA M, ET AL. CLIN GASTROENTEROL & HEPATOL 2017;15:
1055–1060. DOI: 10.1016/J.CGH.2016.11.036.
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Ny operationsmetod vid 
bäckenreservoarer 
Rekonstruktion med bäckenreservoar är idag relativt stand-
ardiserad idag med en så kallad J-pouch om 18–21 cm som 
sedan staplas till analkanalen med en cirkulär stapler så att 
bara ca 0,5–2 cm rektalslemhinna finns kvar. En ny metod 
har nu börjat få genomslag runt om i världen vid rektalki-
rurgi, och nu även vid anläggande av bäckenreservoarer. 
Metoden kallas transanal kirurgi och har en del potentiella 
fördelar, men också en möjlig nackdel. Kortfattat går det till 
så att man friar rektum både ovanifrån (inne i bukhålan) på 
vanligt sätt men sedan går man över till att göra resten neri-
från analöppningen och uppåt. En av de stora fördelarna är 
att det för kirurgerna till viss del blir lättare då man får två 
räta dissektionsytor som möts på mitten snarare än en yta 
som på mitten gör en tvär krök. Den andra stora fördelen är 
att man inte behöver avfyra den cirkulära staplern igenom 
en tvärgående stapelrad (troligen med ökad risk för läck-
age) utan man kan göra två stycken tobakspungssuturer som 
man staplar av. Detta ger en mer exakt avdelning av tarmen 
på rätt nivå men möjliggör troligen också en mjukare och 
bättre anastomos mellan reservoaren och analkanalen. För-
utom att det är en ny metod med en inlärningskurva finns det 
dock två potentiella nackdelar med metoden. Dels har en 
ny typ av komplikation dykt upp då kirurger lyckats hamna 
fel i dissektionen nerifrån och till och med delat av uretra i 
höjd med prostata och dels finns det farhågor om vad som 
händer med kontinensen då metoden innebär att man spän-
ner ut analsfinktern under dissektionen nerifrån.

I ett samarbetsprojekt mellan Århus, Amsterdam och Leuven 
jämförde man 97 patienter som opererats med den nya 
metoden med 119 patienter som opererats med standard-
metoden. Sammanfattningsvis drabbades patienterna i me-
dian av 1 komplikation (range 0–6). Patienter med den nya 
metoden hade en något lägre risk, OR 0,52 (0,29–0,92). 
Svårighetsgraden av komplikationerna skiljde sig dock inte 
åt och inte heller risken för anastomosläckage. 

Den stora frågan, om och i sådana fall hur, kontinensen 
påverkas av den nya metoden påverkas kan inte besvaras 
av denna studie. Man har tidigare påvisat en försämring 
av kontinensen som dock återgått till det normala efter 
12 månader. Eftersom dessa patienter dock i stort sett alltid 
har lös avföring är detta dock oerhört viktigt. Med tanke på 
hur kontinensen efter förlossningsskador visar sig först efter 
många år kan man försiktigt ställa sig frågan hur det då blir 
hos dessa patienter där man faktiskt påvisar en övergående 
försämring efter operationen. Vad händer med funktionen 
om några år och är det då värt de andra vinsterna. Innan 
alltför många övergår till denna metod behöver den nog 
utvärderas mer.
DE BUCK VAN OVERSTRAETEN A. ET AL. ANNALS OF SURGERY 2018. 
DOI:10.1097/SLA.0000000000002395.

Kan vi minska risken för 
pouchit vid bäckenreservoarer?
Efter en bäckenreservoaroperation vet vi sedan tidigare 
att ungefär hälften av patienterna kommer att drabbas av 
en inflammation i reservoaren, en så kallad pouchit. Ofta 
svarar inflammationen mycket bra på en antibiotikakur men 
den kan ibland recidivera eller bli kroniskt aktiv. I det läget 
kan det bli aktuellt med långtids antibiotika, probiotika eller 
till och med immunomodulerare och/eller anti-TNF. Intressant 
nog är risken mycket större för patienter som fått en bäcken-
reservoar på grund av ulcerös kolit än på grund av andra 
sjukdomar som till exempel familjär adenomatös polypos.

I ett samarbete mellan Bologna och Cambridge har man
 tittat på problemet med pouchit ur ett nytt perspektiv. 
I Bologna erbjöds samtliga patienter som blivit opererade 
med anläggande av en bäckenreservoar under perioden 
2007–14 att få behandling med 2000 mg sulfasalazine i 
profylaktiskt syfte. Kompletta data för uppföljningsperioden 
fanns för 51 av 55 opererade patienter. Endast en patient 
hade en känd primär skleroserande cholangit. Sammanlagt 
23 patienter drabbades av pouchit och majoriteten (87 %) 
inom 90 dagar efter det att reservoaren tagits i bruk. Av de 
som drabbades av pouchit var 39,1 % akut och 60,8 % 
kronisk typ. Tjugo patienter valde att ta 5-ASA profylaktiskt 
och 31 inte. Av de som tog 5-ASA  drabbades 3 (15 %) av 
pouchit jämfört med 20 (64,5 %) av de som inte tog denna 
profylax (p<0,001). Tiden till pouchit var också längre för 
dem med 5-ASA, 15 månader jämfört med 16 månader, 
vilket dock inte var statistiskt signifikant (p=0,56).

Denna studie är den första i sitt slag och uppvisar intress-
anta fynd. Vi vet ju värdet av topisk högdos behandling 
med 5-ASA vid ileorektala anastomoser och kanske vi bör 
erbjuda detta även till vår patienter med bäckenreservoarer. 
Om inte så borde vi nog ändå få till en bra randomiserad 
kontrollerad studie i ämnet, och kanske kan vi i Sverige 
starta en sådan.

SCAIOLI E. ET AL. DIG DIS SCI 2017;62:1016-1024. DOI:10.1007/
S10620-017-4454-9.

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
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”Javisst gör det ont när knoppar brister, varför skulle våren 
annars tveka?” diktade en gång Karin Boye och visst har det 
varit så i år. Våren tvekade, men nu är den i alla fall äntligen 
här! Så släpa fram utemöblerna för här kommer lite läsning. 
I detta IBD nythetsbrev diskuteras IBD insjuknande hos dem 
över 60 år, en studie av hur följsamhet till mesalazin-behand-
ling bäst optimeras, en svensk studie av de olika IBD formerna 
och deras association till varandra samt en uppföljning av 
barn med ett tidigare svårt UC-skov. Vidare har jag tagit fram 
IBD studier som berör patofysiologin, livskvalitet, nya behand-
lingsmöjligheter, koncentrationsmätning och kolorektal robot-
kirurgi så det är blandad kompott! Avslutningsvis petade jag 
också in en kort sedelärande berättelse och lite storytelling 
från en UC patient som berättar om sin svåra sjukhistoria. 

Lina Vigren

De flesta studier görs på patienter i lägre åldrar men ca 
10–20 % av patienter med IBD diagnostiseras faktiskt efter 
60 års ålder. För att titta närmare på detta fenomen identifi-
erades 1547 publikationer och av dessa valdes 207 artiklar 
ut och slutligen uppfyllde 26 av dem kriterierna och användes 
i denna översikt om IBD hos äldre. De som insjuknar sent har 
i större utsträckning kolon engagemang och man konstaterar 
också att de har ett mildare sjukdomsförlopp. De som trots 
allt ändå får ett allvarligt förlopp har i gengäld en högre 
mortalitet än patienter i yngre åldrar och samma situation. 
När patienter debuterar sent, efter 60 års ålder, bör också en 
koloncancerscreening göras redan vid debuten då de har en 
ökad risk för cancer redan de första åren efter sin diagnos.

Hos svårt sjuka med refraktär UC där kolektomi görs med ileo-
analpouch-anastomos är det säkert för patienten att genomgå 
denna typ av kirurgi men resultatet och den postoperativa 
funktionen kan enligt sammanställningen bli något sämre än 
hos dem som genomgår operationen efter 60 års ålder än de 
som gör det i yngre åldrar. Författarna påpekar också att med 
tanke på mortalitetsökningen man ser hos dessa individer är 
vald tidpunkt för kirurgi av extra stor vikt.

Kommentar
Sjukdomsdebut i högre ålder är mer sällsynt och min upplev-
else är också att de få man ser har ett mildare förlopp vilket 
studien bekräftar. Om de som debuterat sent ändå får en svår 
refraktär sjukdom är det svårare. De har annan samsjuklighet, 
oftare tidigare cancersjukdom, hjärt- eller njursvikt och nu ser 
vi att mortaliteten också är hög. Patienter i hög ålder vid det 
kirurgiska ingreppet bör också informeras om att funktions-
resultatet tyvärr i studier är lite sämre när operationen görs 
senare i livet så man är väl förberedd och framförallt får 
vi inte vänta för länge med kirurgi med tanke på att mor-
talitetsrisken då ökar hos dessa individer. 

CLINICAL MANIFESTATIONS, PATHOPHYSIOLOGY, TREATMENT AND 
OUTCOME OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASES IN OLDER PEOPLE. M 
BUTTER, S WEILER, L BIEDERMANN, M SCHARL, G ROGLER, HA BISCHOFF-
FERRARI OCH B MISSELWITZ. MATURITAS. 2018 APR.

Lina Vigren
MD, PhD

Div Specialiserad Närsjukvård och Kirurgi 
Skånevård Sund

MÅNADENS REDAKTÖR

IBD hos äldre – klinik, 
patofysiologi, behandling 
och prognos



Ferring Läkemedel AB   Box 4041  203 11 Malmö   040-691 69 00   www.ferring.se 14

M A R S – A P R I L  2 0 1 8

L I N A  V I G R E N

UC patienters följsamhet till sin 
ordination av mesalazin samt 
riskfaktorer och strategier för 
att förbättra detta
Patientens följsamhet till ordination är naturligtvis avgörande 
för att få en god behandlingseffekt. Denna studie tittade på 
följsamhet avseende intag av mesalazin hos patienter med 
UC och speciellt riskfaktorer för dålig följsamhet samt hur 
detta kan förbättras. 

198 patienter fick fylla i två anonyma formulär som sedan 
utvärderades. 21 % visade sig inte ta sin mesalazinmedicin 
enligt enkäten och en faktor som signifikant påverkade detta 
var utbildningsnivå. Lägst låg de med enbart grundutbild-
ning och hos dem som hade gymnasieutbildning var 84 % 
följsamma medan de med universitetsutbildning låg på hela 
94 %. (även om här upptäcktes ett fel i artikeln då bilden 
visade på 88 % medan texten angav 84 % oavsett utföll 
dock detta signifikant). Majoriteten föredrog också att ta 
mesalazinen en gång om dagen och det minskade risken för 
att de skulle glömma eller missa sin medicin. Svårast var att 
komma ihåg medicin som skulle tas mitt på dagen medan 
morgonmedicin var lättast att komma ihåg. I studien såg man 
en bättre livskvalitet (enl WHOQOL-BREF) hos dem som sam-
tidig hade annan medicinering med tiopuriner eller biologisk 
medicin, de med färre doseringstillfällen och de som använde 
sachet (dosgranulat) istället för tabletter.

Kommentar
Varje gång man ser den här typen av ”compliance” studier 
blir man lika förvånad. Var femte patient struntar eller 
glömmer alltså att ta sin medicin! Inte kan det väl vara så i 
Sverige? Men om ni någon gång tittar i listan vid patienternas 
receptförnyelse så inser ni att det ibland är så att patientens 
recept tycks räcka ovanligt länge och än mer kan man förun-
dras när det gäller tiopuriner och biologiska läkemedel. Idag 
finns en bra möjlighet att kontrollera ”compliance” genom att 
titta efter vad patienten hämtat ut de senaste 15 månaderna. 
Detta ser du i NPÖ eller Pascal men glöm då inte att du först 
måste inhämta patientens medgivande innan du tittar efter. 

ADHERENCE, RISK FACTORS OF NON-ADHERENCE AND PATIENT’S 
PREFERRED TREATMENT STRATEGY OF MESALAZINE IN ULCERATIVE COLITIS: 
MULTICENTRIC OBSERVATIONAL STUDY.
KEIL ET AL SCAND J GASTROENTEROL. 2018 MAR 21:1-7.

Är mikroskopiska koliter 
associerade till annan klassisk 
IBD, dvs UC och Crohn?
Mikroskopiska koliterna, lymfocytär kolit (LK) och kollagen 
kolit (KK) är nyare former av IBD, men är de associerade 
med de klassiska IBD formerna, UC och Crohn? Detta ville 
man studera i en svensk multicentrisk retrospektiv obser-
vationsstudie. Gastromottagningar i Sverige kontaktades 
med frågan om läkarna där hade kännedom om några 
patienter med både en UC eller Crohn som också diagnos-
ticerats med någon typ av mikroskopisk kolit? Sex enheter 
svarade och 31 patienter med både makroskopisk och 
mikroskopisk kolit kvarstod när biopsipreparaten och jour-
nalerna eftergranskats.  

21 UC patienter utvecklade mikroskopisk kolit (16 KK och 
5 LK), 9 Crohn patienter utvecklade mikroskopisk kolit 
(5KK och 4 LK) och en KK utvecklade en Crohn. I littera-
turen fann man 27 tidigare beskrivna fall. Ytterligare 115 
rapporterade patienter återfanns i litteraturen men där 
saknades mer komplett data eller information. 

Precis som förväntat utvecklar patienterna oftast först sin 
UC eller Crohn och senare i livet sin mikroskopiska kolit 
(MK) och denna turordning förklaras väl av sjukdomarnas 
egna förlopp där MK oftare debuterar senare i liven än 
UC och Crohn. UC patienter som utvecklar båda sjukdomar 
tenderar att oftare ha en extensiv UC kolit och i flera fall 
både i studien och tidigare publicerade fall ledde den 
extensiva koliten till kirurgi.

Kommentar
Viktigt att komma ihåg att IBD i Sverige idag är en folk-
sjukdom då det drabbar upp emot 1 % av befolkningen 
och IBD består inte bara av klassiska UC och Crohn utan 
även kollagen och lymfocytära koliterna. Denna artikel 
adresserar samvariation av UC, Crohn och de två mikro-
skopiska koliterna och påvisar detta men om det finns 
genetisk eller miljömässiga gemensamma orsaker bakom 
eller om det är en samvariation av slumpen då sjukdomarna 
drabbar patienten i olika åldrar återstår att konstatera. 
Detta innebär att man hos en patient med UC eller Crohn 
där patienten debuterar med hastiga toalettbesök, avföring-
sinkontinens och vattentunna diarréer bör ta nya biopsier i 
syfte att diagnosticera eller utesluta en mikroskopisk kolit. 
På liknande sätt bör celiaki och UC eller Crohn uteslutas 
hos en mikroskopisk kolit (MK) patient om deras symptom 
förändras. Extra uppmärksam bör man vara på celiaki då 
det tidigare visats att ca 13 % av MK patienter drabbas av 
både MK och celiaki.

MICROSCOPIC COLITIS IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS OR 
CROHN’S DISEASE: A RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY AND 
REVIEW OF THE LITERATURE. A. WICKBOM, J BOHR, N NYHLIN, 
A ERIKSSON, A LAPIDUS, A MÜNCH, KA UNG, L VIGREN, Å ÖST SAMT 
C TYSK. SCAND J GASTROENTEROL. 2018 MAR 16:1-7.
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Uppföljning av en nationell 
kohort av barn på Irland som 
haft ett svårt skov av UC
Man samlade på Irland populationsbaserat resultat på alla 
barn som tidigare lagts in för ett akut svårt skov av UC under 
en tidsperiod på 6 år (jan 09–dec15) Alla med CAI (pedia-
triskt CAI score för UC) ≥65 inkluderades från nationellt 
register och data samlades in avseende utgångsvärden 
samt dag 3 och 5 och man jämförde studieperiod 2009–10, 
då infliximab inte användes, med perioden 2011–15 då det 
användes. 

55 patienter inkluderades varav 4 gånger fler flickor än 
pojkar. 86 % hade en steroidrefraktär sjukdom. Sju av åtta 
(88 %) av de refraktära kolektomerade under första perioden 
medan 15/47 (36 %) i den senare perioden. 61 % var i re-
mission på infliximab efter hela uppföljningstiden. Man kunde 
inte identifiera några tydliga predikterade faktorer för inflixi-
mabsvar (kön, CRP, dag 3 & 5 PUCAI score analyserades). 
Av de som behandlades med infliximab tvingades 27 % 
(9/33) senare till en kolektomi. 

Kommentar
När de nya effektivare läkemedlen kom i början av 2000 
talet och fler introducerats på vägen har det spekulerats om 
detta kommer att minska behovet av kirurgi? Tidigare presen-
tationer jag har lyssnat till och artiklar avseende behandlings-
effekt har visat lite olika resultat hos vuxna. Det man kan 
konstatera är att det kanske kan förhindra viss kirurgi, troligen 
kan det också förskjuta behovet av kirurgi hos en del både 
hos vuxna och barn vilket i sig också är en vinst, men kanske 
kan man inte förhindra kirurgi hos de svårast sjuka. Att för-
dröja kirurgi är i vissa läge inte oviktigt om man befinner sig i 
en livssituation där kirurgi just då passar sämre, även om det 
i vissa fall bara blir just en fördröjning.

OUTCOMES OF A NATIONAL COHORT OF CHILDREN WITH ACUTE 
SEVERE ULCERATIVE COLITIS.
AO AKINTIMEHIN, RS O’NEILL, C RING, T RAFTERY OCH S HUSSEY.   
FRONT PEDIATR. 2018 MAR 8;6:48.

Nya insikter kring 
patofysiologin vid IBD; 
mikrobiota, epigenetic och 
gemensamma signalvägar
I artikeln tar man upp nya insikter i patofysiologin bakom 
inflammatorisk tarmsjukdom. Hur det utvecklats från att man 
trodde det enbart var en infektiös sjukdom, senare en auto-
immun sjukdom. Idag tänker man inte längre på IBD som 
en strikt autoimmun sjukdom utan med studier (numera ofta 
studerat genom stora forskningssammanslutningar) av genom 
och riskfaktorer har vi breddat vår kunskap. Trots detta kan vi 
fortfarande bara förklara kanske en tredjedel av alla IBD fall 
enligt författaren och de konstaterar att miljöfaktorer också 
spelar en stor roll liksom tarmmikrobiotan. Dessa faktorer 
påverkar i sin tur tarmepitelcellerna och det medfödda immun-
försvaret så sjukdom och upprepade skov uppstår trots att 
tarmen under perioder helt läkt ut mellan skoven. Författarna 
menar också att dessa kunskaper genomgripande förändrar 
vår syn på IBD och det är viktigt även för klinikern att hålla 
sig uppdaterad åtminstone översiktligt avseende basal forsk-
ning på området då det påverkar vår kliniska praxis.

Kommentar
Vi vet fortfarande inte exakt patofysiologin bakom en in-
flammatorisk tarmsjukdom och här finns spännande upptäck-
ter att göra i framtiden. Efter hand lär vi oss mer och mer om 
faktorer som kan spela roll och på senare tid har tarmens 
mikrobiota och andra miljöfaktorer påvisats kunna påverka 
epigenetiken och varit ett hett ämne och här gäller det att 
hänga med. Vi måste bygga nätverk där prekliniker och 
kliniker pratar med varandra och skapa nätverk som möjlig-
gör forskning över dessa gränser. Många gånger har man 
prekliniskt metoden, kunnandet och kunskapen på cellnivå 
men behöver klinikern för att få relevanta frågeställningar och 
problemställningar som långsiktigt kan påverka livskvalité och 
sjukdomen hos individen. På samma sätt är det av stor vikt att 
klinikerna på samma sätt tar hjälp av prekliniker. Vi kan inte 
arbeta i separata stuprör utan måste samarbeta. Här kan SGF 
och SOIBD spela stor roll för att skapa förutsättningar och 
mötesplatser.

NEW INSIGHTS INTO THE PATHOPHYSIOLOGY OF INFLAMMATORY BOWEL 
DISEASE: MICROBIOTA, EPIGENETICS AND COMMON SIGNALLING 
PATHWAYS. G ROGLER, B LUC, M SCHARL. SWISS MED WKLY. 2018 MAR 
22;148:W14599.
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Livskvalitet vid IBD 
– En systematisk genomgång 
och meta-analys
Denna översikt på området livskvalitet vid IBD publicerades 
nyligen. Man granskade 6173 abstract publicerade mellan 
1940 och 2015 varav 466 kvalificerade sig för vidare gran-
skning baserat på kontrollerad studiedesign och validerade 
mätningar. Ca en tredjedel av studierna var hämtade från 
pediatriken. De mest vanligt använda formulären i denna 
granskning var sjukdomsspecifikt IBD frågeformulär, det gen-
eriska SF–36 för vuxna och PedsQL för barn. Poolade data 
visade att livskvaliteten var lägre både hos vuxna och barn 
med IBD jämför med friska kontroller men generellt högre för 
dessa IBD patienter än för många andra sjukdomstillstånd. 
Det sistnämnda kunde dock inte visas med signifikans. Det 
fanns heller inga skillnader mellan val av formulären ovan. 
Man fann också att det är  ett svårt ämne att bedriva forskn-
ing på och att majoriteten av studiernas kvalitet var låg till 
medelhög.

Kommentar
Beroende på panoramat av sjukdom och symptom så växlar 
besvären och därmed patientupplevd livskvalitet. Det finns 
svenska data och publikationer både för klassisk IBD och 
mikroskopisk kolit sedan tidigare. Vid mikroskopisk kolit ser 
man att avföringsinkontinens och antalet vattentunna avförin-
gar är avgörande för patientens upplevelse av livskvaliteten. 
Jag tror också att det inte bara är IBD symptom som är 
avgörande utan förmågan att hanterar dessa och egen oro 
som för den enskilde är avgörande. Detta ser vi ofta exem-
pel på i sina ytterligheter på mottagningen och här har man 
stor nytta av att känna sina patienter för att kunna ge ”rätt” 
råd till den enskilde. 

QUALITY OF LIFE IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE: A SYSTEMATIC 
REVIEW AND META-ANALYSES-PART I. SR KNOWLES, LA GRAFF, 
H WILDING, C HEWITT, L KEEFER OCH A MIKOCKA-WALUS. 
INFLAMM BOWEL DIS. 2018 MAR 19;24(4):742-751.

En prospektiv kohortstudie 
där man tittat på om 
relevansen av att analysera 
Vedolizumabkoncentration 
Författarna till denna tyska studie tittade på ”trough levels” 
eller koncentrationsnivåer av Entyvio och om detta korrel-
erade till behandlingssvar. 51 patienter med IBD som stod 
på eller startade Entyvio inkluderades som en prospektiv 
observationsstudie. Man följde upp patienten i 6 månader 
och 155 prover avseende koncentrationsnivåer togs strax 
före nästa dos gavs. Vid uppföljning av Crohn patienterna 
följdes Harvey Bradshaw Index (HBI) som gick ner signifi-
kant från 10 till 5,5 och för UC mätte man partiellt Mayo 
Score som gick från 4,4 till 2,1. I studien såg man att det 
fanns en korrelation mellan Entyvionivåer och svar på behand-
lingen där en högre nivå korrelerade till en bättre effekt.

Kommentar
Idag är antalet potenta läkemedel vi har att välja på för IBD 
begränsat och då gäller det att utnyttja de behandlingar vi 
har och optimera dess bl.a. genom koncentrationsmätning. 
Viktig information från studien är också att en korrekt kon-
centration verkar korrelerar till effekt vilket gör det kliniskt 
intressant att mäta.

A PROSPECTIVE COHORT STUDY TO ASSESS THE RELEVANCE OF 
VEDOLIZUMAB DRUG LEVEL MONITORING IN IBD PATIENTS. 
H SCHULZE, P ESTERS, F HARTMANN, J STEIN, C CHRIST, M ZORN 
OCH A DIGNASS. SCAND J GASTROENTEROL. 2018 MAR 21:1-7.
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Nya behandlingsmöjligheter 
för IBD
En översikt på nya behandlingar vid IBD sammanställdes 
och publicerades av teamet i Leuven. Anti-TNF har nu funnits 
med oss sedan början av 2000 talet men för patienter som 
inte svarar eller tappar effekt finns ett starkt önskemål om fler 
behandlingsmöjligheter. I anticytokingruppen finns anti-IL12/
IL23 monoklonala antikroppar med tex Ustekinumab som är 
en anti-p40 mAbs för Crohn. Det finns också den mer selek-
tiva anti-IL23 behandlingen (anti-p19) som visat bra resultat. 
Däremot har IL-17 hämmaren fallerat i kliniska prövningar 
enligt författarna trots att det vid psoriasis visat sig ha bra 
effekt. På marknaden finns redan Vedolizumab. En annan 
monoklonal antikropp (anti-beta-7 integrin) är Etrolizumab 
som testas för både Crohn och UC. De berättar vidare att det 
också finns i pipeline PF-00547659 (härligt med enkla namn) 
som är en anti-AdCam mAb.

Flera orala behandlingar är också under utveckling. Ozani-
mod som binder selektiv till S1P receptorn. Vidare har man 
testat orala läkemedel mot cellsignalering med god effekt 
på IBD enl artikeln bl.a. Tofacitinib som är en icke-selektiv 
JAK hämmare och visat sig effektiv vid UC. Det finns också 
flera andra JAK 1, 2 och 3 hämmare under utveckling både 
för UC och Crohn där resultat publicerats senaste året. De 
nämner också den forskning som pågår kring mesenkymala 
stamceller. Systemisk administrering av Alofisel har inte visat 
på effekt men när man injicerar substansen lokalt i perianala 
fistelgångar har visat sig ha effekt och är numera godkänd 
för den europeiska marknaden.

Kommentar
Anti-TNF behandlingarna har sedan 2000-talets början revo-
lutionerat behandlingsmöjligheter för IBD patienter men vi har 
länge sneglat avundsjukt på reumatologin som haft betydligt 
fler behandlingar att välja på. Nu ser vi en ljusning och får 
framöver större valmöjlighet och kan individualisera behand-
lingen. Vedolizumab (Entyvio) och Ustekinumab (Stelara) är 
redan i kliniskt bruk. Registrering i SWIBREG av nya preparat 
är extra viktigt liksom deltagande i pågående uppföljnings-
studier så vi får egna svenska ”real life” data. I nuläget testas 
flera nya selektiva anti-IL23 bla Risankizumab och någon till. 
Att det dessutom kommer flera orala preparat känns spän-
nande och är efterfrågat av patienter. Ozanimod som hindrar 
specifika aktiverade lymfocyter att ta sig till inflammations-
området vilket gör att cirkulerande T och B lymfocyter minskar 
och ger minskad inflammation. Detta har testats för både MS, 
UC och Crohn och enligt författarna i denna artikel så har 
man bl.a. sett bra effekt vid UC.

NEW TREATMENT OPTIONS FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASES. 
B VERSTOCKT, M FERRANTE, S VERMEIRE OCH G VAN ASSCHE. J 
GASTROENTEROL. 2018 MAR 19

Operationsresultat och komp-
likationer vid robotassisterad 
kolorektal resektionskirurgi på 
IBD patienter – En systematisk 
litteraturgenomgång
Kirurger i London publicerades nyligen en systematisk littera-
turöversikt av robotassisterad kolorektal-resektion vid IBD på 
vuxna patienter. Man konstaterar först att det saknas riktigt 
bra högkvalitativa studier av detta men de har gjort ett försök 
att sammanställa den kunskap som idag finns på området. 
Primärt studerades mortalitet och postoperativa komplikationer. 
Sekundärt återinläggningar, vårdtid och antalet operationer 
som tvingades konverteras från robotkirurgi till öppen kirurgi, 
operationstid, blodförlust och postoperativ funktion. I tredje 
hand ville man också se om den här typen av robotkirurgi 
är kostnadseffektiv. 8 studier uppfyllde inklusionskriterier och 
kunde granskas varav 3 var fall-kontroll observationsstudier 
och fyra var fallstudier och en var en fallrapport. Ingen 
mortalitet var rapporterad i någon av studierna. 54 % (81 pa-
tienter) fick en komplikation varav 30 patienter Clavien-Dindo 
III-IV komplikation. Medelvårdtid 8,6 dagar och i 11 fall var man 
tvungen att konvertera till öppen kirurgi (7,3 %). 24 patienter 
tvingades till återinläggning (25 %) och funktionen efter 
operation var jämförbar mellan robotkirurgi, laproskopiski-
rurgi och öppen kirurgi. Robotkirurgi gav en betydligt längre 
operationstid i alla studier men påverkade inte vårdtiden, 
konverteringsandelen eller komplikationer. Avseende utfall på 
återinläggningar var den högre för robotkirurgi i vissa studier 
men skiljde sig inte åt i andra studier. Ingen av de granskade 
studierna adresserade frågan kring kostnadseffektiviteten. 
Sammanfattningsvis ansåg författarna att robotkirurgi vid 
kolonresektion tekniskt är möjligt, men att dess plats är oklar 
då data och kvalitetsstudier för att titta på detta saknas.

Kommentar
Robotkirurgi är på frammarsch och varje större sjukhus drömmer 
om sin egen robot. För viss typ av kirurgi kommer robotkirurgi 
vara ovärderlig men det gäller att objektiva högkvalitativa studier 
utvärderar detta så tekniken inte avfärdas eller används till fel 
ingrepp. Clavien-Dindo komplikation som nämns ovan är en 
metod att värdera komplikationer med där konsekvenser för 
vårdförloppet tas med såsom t.ex. vårdtid, återinläggningar mm. 
Clavien-Dindo III med reoperation, IV med intensivvård och 
V med mortalitet.

PERIOPERATIVE OUTCOMES AND ADVERSE EVENTS OF ROBOTIC COLORECTAL 
RESECTIONS FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASE: A SYSTEMATIC LITERATURE 
REVIEW. S RENSHAW , IL SILVA, A HOTOURAS, SD WEXNER, J MURPHY OCH 
C BHAN. TECH COLOPROCTOL. 2018 MAR;22(3):161-177. 
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En IBD patients berättelse om 
när allt inte går perfekt och du 
kommer få ”ett nytt liv” får 
annan innebörd än doktor och 
patient tänkt
Artikeln är kort och skriven av patienten själv som också 
är disputerad och arbetar på sjukhus. Han beskriver sin tid 
med en svår ulcerös kolit. Han insjuknar vid 18 års ålder 
och har redan då frekventa skov och tarmsymptom. Under 
11 år fram tills han slutligen opereras har han en svår 
sjukdom och berättar bl.a. hur han under studierna paral-
lellt arbetar som livvakt och simlärare men hans liv präglas 
av ständig oro för nya skov och pinsamma situationer pga 
tarmsymptomen och förlust av kontroll över dem. Då hans 
sjukdom är svår isolerar han sig mer och mer och stannar 
hemma för att ha kontroll. 

1997 när han är 29 år, mitt i livet, och precis gift sig, tagit 
sin master så är sjukdomen väldigt svår. Han åker fram och 
tillbaka till sjukhus, provar olika behandlingar men inget 
biter och han har en usel livskvalitet. Han hamnar åter på 
sjukhus och vårdas där i hela 10 veckor inneliggande när 
de slutligen föreslår en kolektomi. 

I samband med detta får han träffa en kirurg som berättar 
för honom i detalj om ingreppet. Det planeras i två sejourer 
med några månader mellanrum. Författaren beskriver att 
han är livrädd för ingreppet och för vad det ska leda till. 
Kirurgen utlovar att han ska ”få ett nytt liv” med tanke på 
den situation och sjukdomsbörda han har vid tidpunkten och 
han upplever själv att han egentligen inte har något val. 
Det är en så svår sjukdom. Han låter sig opereras och själva 
operationen är lyckad utan komplikationer och sjukdomen 
försvann. Men patienten beskriver sedan hur operationen 
följdes av 20 svåra år att acceptera, hantera och lära sig 
leva med sin nya situation. Han drabbades efter opera-
tionen av mycket svåra diarréer/flöden men också av upp-
repade ileus och tvingades till många nya vårdtillfällen. 
Han kämpar med att vara den ”perfekta patienten”, följer 
alla regler, tränar som en galning, följer kostråd, tar medi-
ciner, tillslut samma mediciner igen som före operationen 
och det är tufft, oerhört tufft. Men han berättar också hur 
han efter hand lär sig acceptera situationen, ta sig ur den 
med olika stöd/terapi och genom att acceptera att man får 
vara svag, trött och uppgiven ibland. Idag 20 år efter sin 
operation arbetar han på sjukhuset och föreläser ibland om 
det han gått igenom för studenter.

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.
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Kommentar
Detta är en kort men annorlunda artikel om ett självupplevt 
liv med svår UC. Hela patientberättelsen är tung. Detta är 
inte ett av de där lyckosamma fallen man gärna vill min-
nas. Patienten uppger att personal och studenter han möter 
uppmuntrat honom att berätta sin historia just av den anled-
ningen. Den är intressant därför den beskriver frustrationen 
och kampen för de fåtal som är så här oerhört sjuka i sin 
UC för det tycks han verkligen ha varit. Som doktor väcker 
det också före och efter kirurgin, beskrivning av en irit och 
den 10 veckor långa sjukhusvistelsen 1997! 

Intressant är att när studenterna frågar om han ångrar sin 
operation säger han att han inte gör det. Han var helt enkelt 
tvungen pga den situation han var i. Han sätter fingret på 
det jag tycker kirurger har blivit mycket bra på under senare 
år, dvs inte utlova guld och gröna skogar utan informera 
balanserat och sakligt även om postoperativa risker och 
möjliga funktionsnedsättningar efter kirurgin. Patienten fick 
”ett helt annat liv” precis som doktorn utlovat men inte på 
det sätt som varken han eller kirurgen trodde och det tog 
honom 20 år att landa in efter operationen och hamna i en 
situation där det åtminstone fungerar och man accepterar att 
ta en dag i sänder. En annorlunda berättelse som vi kanske 
inte alltid delar då man hellre minns och berättar om det där 
lyckosamma patienthistorierna.

YOU WILL HAVE A NEW LIFE. A FINKELSTEIN. ANN FAM MED. 
2018 MAR;16(2):166-167.
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Pontus Karling
Överläkare 

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

MÅNADENS REDAKTÖRI detta nyhetsbrev ges en överblick över ett urval av artiklar 
inom området inflammatorisk tarmsjukdom som publicerats 
i maj och juni 2018. Flera artiklar som berör sambandet 
mellan hjärna och tarm har publicerats. Till exempel har 
patienter med IBD en ökad sjukdomsaktivitet efter en jord-
bävning, ökad förekomst av ångest och en ökad risk för att 
insjukna i Parkinsons sjukdom. Nyhetsbrevet sammanfattar 
även studier kring bytet mellan infliximab och biosimilarer, 
att styra behandling vid IBD med stöd av mätning av
läkemedelskoncentrationer samt nya rön kring anti-TNF
behandling med mera.

Ha en fortsatt skön sommar!

Pontus Karling

Katastrofer, ångest och 
depression hos patienter 
med IBD
Den stora jordbävningen i Japan 2011 hade stora konsekven-
ser för en stor del av den japanska befolkningen. En forskar-
grupp har följt hur detta har påverkat de patienter med IBD 
som bott i området (Miyazawa et al J Gastroenterol Hepatol 
2018). De fann att sjukdomsaktiviteten generellt steg tiden 
strax efter jordbävning och risken för att få ett skov var 
dubbelt så hög jämfört med den risk som förelåg vid tidpunk-
ten året innan katastrofen. Forskarna har sedan följt patient-
erna ytterligare två år och visade att risken var tillbaka till 
förväntad igen efter ett år.

I en systematisk metaanalys så jämfördes patienter med IBS 
mot patienter med IBD, avseende förekomst av depression 
(Geng et al J Affect Disord 2018). De fann att förekomsten 
av depression var lika vanlig hos patienter med IBD som hos 
patienter med IBS, men att patienter med IBS hade svårare 
depressioner och mer uttalad ångest än patienter med IBD. 
Ytterligare två studier, som publicerats i maj, undersökte  
associerade faktorer till symtom på ångest och depression  
hos patienter med IBD (van den Brink et al Alimental Ther 
Pharmacol 2018, Navabi et al Inflamm Bowel Dis 2018). 

De fann att symtom på ångest/depression var cirka tre 
gånger vanligare hos patienter med IBD och att sjukdoms-
aktivitet, tidigare kirurgi, extra gastrointestinala komplika-
tioner, rökning och kvinnligt kön var faktorer associerade till 
ångest/depression. Symtom på utmattning har också visat sig 
vara en stor orsak till sjukfrånvaro vid inflammatorisk sjuk-
dom, (Enns et al Plos One 2018) samt att patienter med IBD 
som rapporterar nedsatt livskvalité hade i framtiden en ökad 
risk att hamna i opiatberoende (Andersson et al Inflamm 
Bowel Dis 2018).

Kommentarer
Stora händelser i livet kan öka sjukdomsaktiviteten i tarmen 
hos patienter med IBD och ångest/depression är associerade 
till sjukdomsaktivitet. Ovan studier exemplifierar betydelsen 
av sambandet mellan hjärna och tarm inte bara vid IBS utan 
även vid IBD. En meta-analys visar dock att bevis saknas för 
att kognitiv beteendeterapi är effektiv vid IBD (Hanlon et al 
Alimental Pharm Ther 2018). 
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Lönsamt att styra behandling 
med stöd av koncentrations-
bestämning
Ytterligare data inkommer som visar att det är lönsamt och till 
nytta för patienten med IBD att styra behandling med hjälp 
av koncentrationsbestämning av läkemedel. I en italiensk 
prospektiv observationsstudie (Guidi et al J Crohns Colitis 
2018) på patienter som tappat effekten av infliximab (IFX) 
jämfördes patienter där man styrde behandlingen med stöd 
av koncentrationsbestämning (n=96) med en historisk grupp 
av likvärdiga patienter men där man istället behandlat enligt 
klinisk bedömning. Terapeutiskt IFX i studien var >3 μg/ml.
I gruppen där man styrde behandling med stöd av IFX-
mätning behövde man höja IFX-dosen i lägre utsträckning än 
i kontrollgruppen (45 % vs 71 %, p=0.003) samt mer ofta 
bytte man till en annan anti-TNF behandling (25 % vs 4 %, 
p=0.001). Enligt författarnas beräkningar sparades 887 € 
per patient med hjälp av att styra behandling med stöd av 
koncentrationsbestämningar.

I en brasiliansk tvärsnittsstudie tittade man på sambandet 
mellan dalvärden av IFX och behandlingseffekt (slemhinne-
läkning och livskvalité) (Parra et al Gastroenterol Res Prac 
2018). 61 % av patienterna hade för låga dalvärden 
(<3 μg/ml) och dessa patienter som grupp hade sämre 
livskvalité och sämre läkningsgrad än de patienter med 
terapeutiska dalvärden. 

Att höja dosen av adalimumab (ADA) på empirisk basis gav 
inte heller någon behandlingsvinst på patienter med Crohns 
sjukdom som sviktat på behandling med ADA. Däremot när 
man använder läkemedelsbestämning för att styra behandling 
bytte man eller lade till annan terapi snabbare på patienter 
som tappat effekt på ADA (Restellini et al Inflamm Bowel 
Disord 2018). 

Att uppnå terapeutiska 6-TGN nivåer vid tiopurinbehandling är
associerat till bättre slemhinneläkning. Det visar en retrospektiv 
observationsstudie på 119 patienter med Crohns sjukdom 
(Mao et al Inflamm Bowel Dis 2018). Medel 6-TGN nivåerna 
hos de patienter som uppnådde vs patienter som inte uppnådde
läkning av slemhinnan var 359 vs 171 pmol/8x108  RBC.

Kommentarer
Sammantaget lär oss dessa studier att vi bör styra vår behand-
ling mer aktivt med hjälp av läkemedelskoncentrationsmät-
ning. Användningen av läkemedelskoncentrationsmätning 
för vedoluzimab och ustenikumab är också under utveckling 
(Restellini et al Inflamm Bowel Disord 2018) och kommer 
säkert också att finnas att tillgå i framtiden.
.

Byte från infliximab till 
biosimilarer

Sedan CT-P13 introducerades, har på grund av ekonomiska
skäl byte från IFX till CT-P13 skett i stor utsträckning i vårt land. 
Nu har två observationsstudier publicerats som beskriver 
vad som händer när man byter från IFX till CT-P13 under 
lite längre uppföljning. I en norsk studie på 143 patienter 
(99 CD, 44 UC) där man bytt från IFX till CT-P13 var vid 
18 månader efter bytet 91 % fortfarande kvar på CT-P13 
behandlingen (Højvik et al Scand J Gastroenterol 2018).
Av de tretton patienter som slutat, hade två utvecklat anti-
kroppar mot CT-P13, två tappat behandlingseffekt, fyra 
slutat på grund av biverkningar och fyra hade avslutat på 
grund av långvarig remission. Intressant nog steg plasma
koncentrationen av infliximab efter bytet till CT-P13. I en 
spansk multicenter observationsstudie visades att det inte blev 
någon försämring av sjukdomsaktiviteten efter bytet från inflix-
mab till CT-P13 (Guerra Veloz Rev Esp Enferm Dig 2018). 

Kommentarer
Sammantaget har evidensen för att bytet från IFX till CT-P13 
är säkert fått ytterligare stöd. Som behandlande läkare bör 
man dock vara medveten om att det finns en viss nocebo- 
effekt vid bytet. Till exempel i en holländsk studie (Boone et 
al Eur J Clin Pharmacol) fick 13 % av patienter som bytte 
behandling en nocebo-effekt.

J U N I  2 0 1 8
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Nya rön och anti-TNF 
behandling

Att avsluta anti-TNF behandling vid fistulerande Crohns 
sjukdom har studerats i en fransk studie (Legué et al Inflamm 
Bowel Dis 2018). Tyvärr fick 50 % av patienterna en klinisk 
försämring under en femårsperiod efter behandlingsavslut. 
Behandling med immunomodulerare skyddade något. Förfat-
tarna konkluderade att biologisk behandling bör fortgå under 
en längre period om en patient har fistulerande sjukdom.
Det har tidigare spekulerats i att fetma kan vara en faktor 
som bidrar till att patienter med IBD tappar effekt av anti-TNF 
behandling. Nu i maj har det kommit två studier som inte kan 
påvisa något samband mellan övervikt och behandlingseffekt 
av anti-TNF på patienter med IBD (Madsen et al Inflamm 
Bowel Dis 2018, Singh et al Inflamm Bowel Dis 2018). Det 
vill säga samma riktlinjer avseende behandlingen ska gälla 
för patienter med övervikt och fetma.

En systematisk meta-analys som syftat till att klargöra sam- 
bandet mellan anti-TNF behandling hos patienter med IBD 
och risken för att utveckla lymfom har publicerats i Journal of
Crohn and Colitis (Yang et al J Crohn Colitis 2018).   
12 studier med sammanlagt 285811 patienter inkluderades. 
I denna meta-analys fann man överlag inget samband mellan 
exponering för anti-TNF och lymfom (incidens ratio (95 % 
konfidensintervall): 1,43 (0,91-2,25)). Däremot fann man en 
ökad risk för lymfom kopplad till sjukdomsduration och kom-
binationsbehandling med immunomodulerare. 

Paradoxalt nog har man iakttagit att patienter med IBD som 
behandlats med anti-TNF har utvecklat en psoriasisliknande 
sjukdom. I ett stort register i Korea konstaterades att incidensen 
av nydiagnostiserad psoriasis var högre hos de patienter som 
fått anti-TNF behandling jämfört med patienter som inte behan-
dlats med anti-TNF (36,8 vs 14,5/10000 person år; Hazard 
ratio: 2,357 (1,668-3,331)) (Bae et al Aliment Pharmaocol 
Ther 2018). I ytterligare en studie fann man en association 
mellan strikturerande/fistulerande Crohns sjukdom och anti-TNF
inducerad psoriasis (Weizman et al Dig Dis Sci 2018). 

Slutligen har betydelsen av biologisk behandling under 
amning studerats i en prospektiv multi-center studie (Matro 
Gastroenterology 2018). Endast låga koncentrationer av de
biologiska läkemedlen kunde detekteras i bröstmjölk och 
studien konkluderade att biologisk behandling under amning
är sannolikt säker.

Att skilja Crohns sjukdom 
från tuberkulos

Ibland kan det vara svårt att skilja en intestinal manifestation 
av tuberkulos från Crohns sjukdom. Några kinesiska forskare 
har tagit fram en modell som inkluderar fem faktorer för att 
särskilja tuberkulos i tarmen från Crohns sjukdom (Wu et al 
Inflamm Bowel Dis 2018). Förekomst av lungengagemang 
och en positiv kvot mellan Tb specifikt antigen och phytohaer-
nagglutinin (TbAg/PHA ratio) predikterade tuberkulos medan 
perianal sjukdom, longitudinella sår i kolon samt engagemang 
av vänster kolon var predikterande för Crohns sjukdom.
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Parkinsons sjukdom är 
associerat till IBD
Intestinal inflammation har spekulerats vara en riskfaktor 
för att utveckla Parkinsons sjukdom. I maj publicerades en 
svensk (Weimers et al Inflamm Bowel Dis 2018) och en dansk 
(Vilumsen et al Gut 2018) registerstudie som båda samstäm-
migt visar på ett samband mellan IBD och Parkinsons sjukdom 
(Hazards Ratio 1,3 (1,0-1,7) respektive 1,22 (1,09-1,35). 
Även om risken är relativt liten så pekar detta på ett intressant 
samband mellan tarm och hjärna.

Samtidig infektion med 
Clostridium difficile innebär ökad
risk för patienter med IBD
En amerikansk studie har tittat på betydelsen av samtidig 
Clostridium difficile infektion hos patienter med IBD inlagda 
på sjukhus (Rezapour et al Eur J Gastroenterol Hepatol 
2018). Prevalensen var relativt låg (1.22 % för CD och 
3.41 % för UC) men samtidig infektion med Clostridium 
difficile var förknippad med längre vårdtider och en ökad 
mortalitet.

Sen debut av Crohns sjukdom 
liknar mer ulcerös kolit
I en studie från USA studerade man förekomsten och uttrycket 
av 172 olika gener samt serologiska markörer associerade till 
IBD hos patienter med Crohns sjukdom (Li et al Inflamm Bowel 
Dis 2018). De fann att patienter som insjuknat i Crohns sjuk-
dom vid sen ålder (>55 år) mer ofta hade sjukdom lokaliserad 
endast till kolon, hade mindre ofta gener som är kopplade till 
Crohns sjukdom, samt mer ofta ett serologiskt mönster som lik-
nar den vid ulcerös kolit (hög niva ANCA och låg nivå ASCA).

Studien stöder teori att när man inkluderar genetiska markörer 
föreligger en överlapp mellan Crohns sjukdom och ulcerös kolit.
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Det har nu gått några veckor in på höstterminen. 
Bakom oss har vi den varmaste sommaren i mannaminne. 
De flesta av oss har förhoppningsvis haft möjlighet att
vila och hämta kraft inför det kommande arbetsåret. 
Några som dock inte vilat är redaktörerna på de 
medicinska tidsskrifterna. Under juli och augusti 
har det publicerats många intressanta artiklar med 
anknytning till inflammatoriska tarmsjukdomar. 
I detta nyhetsbrev har jag refererat ett urval av de
artiklar som jag tycker är mest intressanta.

Mikael Lördal

I en spansk studie med patienter från 23 sjukhus, av olika 
storlek, redovisas morbiditets- och mortalitetsdata vid kolek-
tomi p g a steroidrefraktär svår akut ulcerös colit. Man utgick 
från data insamlade i kvalitetsregistret ENEIDA. Förloppet 
efter kolektomi studerades för 429 patienter, som inkluderats 
i registret under åren 1989 till 2014, således med början 
knappt tio år innan anti-TNFα-antikroppar började användas 
och 16 år innan Gunnar Järnerots studie där infliximab 
användes som rescuebehandling vid svår steroidrefraktär UC.
Man konstaterar en mortalitet på höga 6,3 %, med en varia-
tion mellan sjukhusen på 0–30 %, där de vanligaste döds-
orsakerna var infektioner och andra postoperativa komplika-
tioner. Under den 25 år långa tiden kunde man också se
att mortaliteten sjönk markant under den avslutande tredje 
tidsperioden 2005–2013.
Man fann ett antal av varandra oberoende riskfaktorer för 
mortalitet, nämligen ålder överstigande 50 år, kolektomi på 
lågvolymcentra (secondary hospital) och akut ingrepp. Under 
observationstiden blev de akuta kolektomierna färre. Däremot 
visade det sig att varken val av rescueterapi, eller kirurgisk 
teknik (öppet vs laparoskopiskt ingrepp) utgjorde riskfaktorer.

Mikael Lördal
Överläkare, med dr, 

Sektionschef Gastro, Medicinkliniken, 
Danderyds Sjukhus

MÅNADENS REDAKTÖR

Hur farligt är kolektomi vid 
steroidrefraktär akut svår 
ulcercös kolit?

Kommentar 
Rescue-behandling, inte ens sekventiell behandling med två 
olika läkemedel innan kolektomi, ökar inte mortalitetsrisken. 
Som förväntat har kolektomiincidensen vid steroidrefraktär 
kolit minskat över tid samtidigt som användning av rescue-
behandling ökat. Lågvolymcentra har högre komplikations-
siffror, ett förhållande som i andra kirurgiska sammanhang 
varit uppe till diskussion i Sverige tidigare i år.
Vilken information saknas? Hade varit intressant att se hur 
sambandet mellan tidpunkten för kolektomi, d v s hur länge 
väntade man, och morbiditet och mortalitet såg ut. 

ORDÁS I ET AL. POST-OPERATIVE MORBIDITY AND MORTALITY OF A 
COHORT OF STEROID REFRACTORY ACUTE SEVERE ULCERATIVE COLITIS:
NATIONWIDE MULTICENTER STUDY OF THE GETECCU ENEIDA
REGISTRY AM J GASTROENTEROL 2018;113:1009-1015.
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Lönar det sig verkligen inte 
att behålla 5-ASA preparat när 
man eskalerar behandlingen 
till biologiskt läkemedel vid 
ulcerös colit?
Vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom enligt en 
step-up strategi är det underförstått att man behåller redan 
påbörjad behandling när man tar nästa behandlingssteg 
i algoritmen, i alla fall brukar jag göra så. Denna strategi 
ifrågasätts av fynden i en post-hoc analys där man utgått från 
2138 patienter med måttlig till svår ulcerös colit som deltagit 
i fem olika studier (ACT-1 and -2, PURSUIT-SC, PURSUIT-M, 
NCT00336492) med antingen infliximab eller golimumab. 
Det visade sig i denna analys att samtidig medicinering
med 5-ASA inte ökade chansen att uppnå klinisk remission, 
klinisk respons eller slemhinneläkning. 

Kommentar 
Det finns fler studier på biologiska läkemedel att fördjupa 
sig i. Frågan är varför författarna valt just dessa studier, 
svaret tycks vara att man inte hade tillgång till data från 
andra studier. 

SINGH S, ET AL. NO BENEFIT OF CONCOMITANT 5-AMINOSALICYLATES 
IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS ESCALATED TO BIOLOGIC THERAPY: 
POOLED ANALYSIS OF INDIVIDUAL PARTICIPANT DATA FROM CLINICAL 
TRIALS. AM J GASTROENTEROL 2018;113:1197-1205.

Finns det någon plats för 
monoterapi med 
immunomodulerare i dag?
I en kanadensisk studie följdes 3312 (1480 CD och 1832 
UC) patienter, som under åren 1996 till 2013 påbörjat
behandling med immunomodulerare som monoterapi, fram
till någon av slutpunkterna IBD-relaterad sjukhusvård, IBD-
relaterad kirurgi, förnyad kortisonbehandling eller initiering
av behandling med biologiskt läkemedel.

Efter fem år var 1/3 av alla patienter kvar på monoterapi 
med immunomodulerare, 46 % av patienterna med CD 
och knappt 25 % av de med UC. Dessutom fann man att 
kortisonanvändningen sjönk med 50 % eller mer under det
första behandlingsåret för nära ¾ av patienterna. 

Kommentar 
Immunomodulerarnas roll i behandlingen av IBD ifrågasätts 
ofta idag. Denna studie visar dock att det finns en inte obetyd-
lig andel patienter som har nytta av immunomodulerare som 
monoterapi. Jag instämmer i författarnas slutsats att monoterapi 
med immunomodulerare är försvarbart för de patienter där 
det inte är så bråttom (hur nu det skall avgöras) att uppnå 
remission.

TARGOWNIK LE, ET AL. PERSISTENCE WITH IMMUNOMODULATOR 
MONOTHERAPY USE AND INCIDENCE OF THERAPEUTIC INEFFECTIVENESS 
AMONG USERS OF IMMUNOMODULATOR MONOTHERAPY IN IBD. AM J 
GASTROENTEROL 2018;113:1206-1216.
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Tänk även på risken för akuta 
kardiovaskulära komplika-
tioner vid svåra skov av IBD
Att inflammation är trombosdrivande är känt sedan länge. 
Den ökade risken för tromboemboliska händelser innebär 
att vi ger trombosprofylax till de patienter som läggs in för 
behandling av IBD-skov. När det gäller tromboemboliska 
händelser tänker jag mest på venös tromboembolism.
I en fransk studie presenteras data gällande den ökade
risken för arteriella kärlkomplikationer vid svår aktiv IBD.
I den franska motsvarigheten till slutenvårdsregistret identi-
fierades alla personer, 15 år och äldre som fått IBD-diagnos, 
från 2008 till 2013. Dessa patienter följdes sedan till 
31december 2013. Förutom risken för incidenta arteriella
händelser, justerad för traditionella kardiovaskulära riskfak-
torer, studerades betydelsen av aktiv sjukdom. 

Så många som 210 162 individer med IBD (CD 97 708, 
UC 112 454) identifierades, och bland dessa inträffade 
5 554 händelser (kranskärlssjukdom, cerbrovaskulär sjukdom 
och perifer kärlsjukdom). Det förtjänar att påpekas att 
medianåldern var 45 år (32 – 59 IQR). 
Endast 6.8 % var rökare, något högre andel bland Crohn-
patienter jämfört med UC. Risken var signifikant förhöjd för 
IBD som helhet, något större för patienter med CD jämfört 
med UC.

Manligt kön, ålder lägre än 55 år (!), aktiv sjukdom, kända 
riskfaktorer för kärlsjukdom (hypertoni, rökning, diabetes, 
hyperlipidemi) och samtidig alkoholrelaterad sjukdom föll
ut som prediktiva faktorer.

Kommentar 
Överraskande att risken var så pass stor hos en relativt ung
grupp. Denna studie kastar ljuset på komplikationer som jag 
nog inte uppmärksammat tillräckligt hittills. Å andra sidan
kan jag inte erinra mig att under de år jag arbetat som
gastroenterolog träffat på särskilt många fall med ”acute 
arterial events”.

KIRCHGESNER J, ET AL. INCREASED RISK OF ACUTE ARTERIAL EVENTS IN 
YOUNGPATIENTS AND SEVERELY ACTIVE IBD: A NATIONWIDE FRENCH 
COHORT STUDY. GUT 2018;67:1261–1268.

Ålder är en riskfaktor för 
allvarliga infektioner vid 
kombinationsbehandling 
med anti-TNFα-antikroppar
och immunomodulerare
I en stor fransk studie som omfattade 190 694 IBD-patienter 
följda under åren 2009 till 2014 inträffade 8561 allvarliga 
infektioner och 674 opportunistiska infektioner. Jämfört med 
monoterapi med anti-TNFα-antikroppar sågs en ökad risk för 
allvarliga infektioner vid kombinationsbehandling (Hazard 
Ratio 1.23 (1.05-1.45)). Å andra sidan var monoterapi med 
anti-TNFα-antikroppar, jämfört med monoterapi med immun-
omodulerare, förknippad med en ökad risk för infektioner 
med mykobakterier och opportunistiska infektioner (Hazard 
Ratio 1.96 (1.32-2.91)). Ålder visade sig vara en avgörande 
riskfaktor för allvarliga och opportunistiska infektioner. Efter 
att man justerat för komorbiditet och IBD-sjukdomarnas aktiv-
itet var den relativa risken för allvarliga och opportunistiska 
infektioner ungefär densamma oavsett ålder. De absoluta 
riskerna däremot var två till tre gånger högre för patienter i 
åldrarna 65 år och äldre, jämfört med yngre patienter. 

Kommentar 
Vilket nyhetsvärde har denna studie? Slår man inte in öppna 
dörrar? De resultat som presenterats är väl i linje med tidigare 
publicerad data. Hur skall riskerna för allvarliga infektioner 
värderas? Hur skall vi förhålla oss till dessa resultat när vi 
diskuterar behandlingsalternativ med våra patienter? Hur ser 
motsvarande risker ut vid monoterapi med glukokortikoider? 
Den frågan får inget svar i denna publikation. Det var dock 
ingen skillnad i exponeringen för glukokortikoider under de 
närmaste sex månaderna innan start av behandling med 
anti-TNFα-preparat och immunomodulerare som monoterapi 
eller i kombination. Och ännu intressantare, hur stora blir risk-
erna när vi introducerar behandling med anti-TNFα-preparat 
och/eller immunomodulerare under pågående behandling 
med glukokortikoider?

KIRCHGESNER J, ET AL. RISK OF SERIOUS AND OPPORTUNISTIC INFECTIONS 
ASSOCIATED WITH TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASES. 
GASTROENTEROLOGY 2018;155:337–34.
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Behandling med ustekinumab 
ger förutsättningar för 
långvarig remission hos 
patienter med Crohns sjukdom
William Sandborn och flera andra kända IBD-forskare har 
publicerat denna studie som är en långtidsuppföljning
(IM-UNITI) till studierna UNITI I och UNITI II. Långtids inne-
bär upp till 96 veckor. Studiens design är en aning snårig, 
och jag hänvisar till publikationen för detaljer. 
Av de 718 patienter som inkluderades fullföljde 621 stycken 
(86.5 %) studien fram till 92 veckor.
I den grupp som behandlades med ustekinumab 90 mg var 
tolfte vecka, minskade andelen patienter i remission från 
vecka 44 till 92, från 77,4 till 72,6 %. Motsvarande resultat 
under samma tid för den grupp som fick ustekinumab 90 mg 
var åttonde vecka, var 81,1 till 74,4 %. Nästan tre fjärdede-
lar av patienterna i denna studie bibehölls alltså i remission i
upp till 92 veckor eller nästan två år.
När det gäller immunogeniciteten visade det sig att 4,2 %
av patienterna utvecklade antikroppar mot ustekinumab. 

Kommentar 
Jag tycker att detta är värdefull information eftersom prepa-
ratet är så pass nytt på marknaden och vår erfarenhet av 
långtidsbehandling därmed är begränsad. Det tycks inte vara 
någon skillnad mellan behandling var åttonde eller var tolfte 
vecka, vilket kan vara värt att beakta i diskussioner kring för-
kortning av det rekommenderade intervallet var tolfte vecka. 
Den låga incidensen av antikroppar mot läkemedlet kanske
är en förklaring.

SANDBORN WJ, ET AL. LONG-TERM EFFICACY AND SAFETY OF USTEKI-
NUMAB FOR CROHN’S DISEASE THROUGH THE SECOND YEAR OF
THERAPY. ALIMENT PHARMACOL THER 2018;48:65-77.

Biologiska läkemedel påverkar 
inte sjukdomsförloppet vid 
primär scleroserande 
cholangit (PSC) 
I denna studie som omfattade 72 patienter med PSC och 
samtidig IBD, (48 UC, 24 CD, 3 IC) som alla genomgått
behandling med ett eller flera biologiska preparat, utvär-
derades huruvida den biologiska behandlingen påverkade 
PSC-förloppet. Studien genomfördes retrospektivt på Mayo-
kliniken i Rochester USA. Man inkluderade PSC-patienter 
som fått biologiskt läkemedel någon gång mellan 2002 och 
2017. Flest patienter, 42 stycken, hade fått infliximab, 27 
stycken vedolizumab och 19 stycken hade fått adalimumab. 
Sjukdomsförloppet bedömdes utifrån biokemiska data (bili-
rubin, ASAT, ALAT, ALP), elastografi samt MR/ultraljud för 
kartläggning av gallvägarnas anatomi.

Behandling med adalimumab resulterade förvisso i en liten 
men signifikant och framförallt övergående minskning av ALP. 
Ingen av de övriga parametrarna påverkades av behandling 
med biologiska läkemedel. Författarna drar slutsatsen att bio-
logiska läkemedel inte tycks påverka sjukdomsförloppet vid PSC.

Kommentar 
Tråkigt att denna studie inte visade någon nytta med biolog-
iska läkemedel i detta avseende. Det var dock knappast någon 
överraskning eftersom det tidigare publicerats negativa studier 
med infliximab och vedolizumab vid behandling av PSC.

TSE CS ET AL. EFFECTS OF VEDOLIZUMAB, ADALIMUMAB AND INFLIXIMAB 
ON BILIARY INFLAMMATION IN INDIVIDUALS WITH PRIMARY SCLEROSING 
CHOLANGITIS AND INFLAMMATORY BOWEL DISEASE. ALIMENT PHARMA-
COL THER. 2018;48:190–195.
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Alternativ till intravenös 
induktion vid behandling 
med Ustekinumab?
Denna studie är precis vad som anges i publikationens titel, 
en pilotstudie. I stället för intravenös induktionsdos gav man 
subcutana induktionsdoser till 19 patienter med Crohns 
sjukdom. Den sammanlagda induktionsdosen var 360 mg 
uppdelat på 180 mg vecka 0,90 mg vecka 1 och 90 mg 
vecka 2. Primära end-points var plasmakoncentration och 
klinisk remission vecka 8. Sekundära end-points var plasma-
koncentration vecka 1 och vecka 2, och utfall av albumin,
CRP och kalprotektin vecka 8.

Vid utvärdering vecka 8 hade Harvey Bradshaw index sjunkit 
från 5 vecka 0, till 1 vecka 8. CRP och albumin förändrades 
dock inte mellan vecka 0 och 8. Däremot sjönk kalprotektin 
signifikant men normaliserades inte.

Kommentar 
Detta är som sagt en pilotstudie och många frågor återstår att 
besvara. Vilka är resultaten efter de fortsatta subcutana under-
hållsdoserna var åttonde eller tolfte vecka? Sedan är det inte 
givet att subcutan induktionsbehandling innebär någon större 
besparing vad gäller utnyttjande av sjukvårdsresurser och 
besvär för patienten. Jag föreställer mig att det blir nödvän-
digt med åtminstone ett dagvårdsbesök där patienten lär sig 
att ta injektionerna själv. Detta skall jämföras med intravenös 
induktion där man kan rationalisera i så motto att patienten 
instrueras i handhavande av fortsatta subcutana injektioner 
vid besöket för intravenös induktionsbehandling.

ROWAN CR ET AL. SUBCUTANEOUS RATHER THAN INTRAVENOUS USTEKI-
NUMAB INDUCTION IS ASSOCIATED WITH COMPARABLE CIRCULATING 
DRUG LEVELS AND EARLY CLINICAL RESPONSE: A PILOT STUDY. ALIMENT 
PHARMACOL THER. 2018;48:333–339.

Vedolizumab och anti-
TNFα-preparat tycks vara 
likvärdiga när det gäller risken 
för postoperativa infektioner
I denna studie kartlades incidensen, inom 30 dagar postop-
erativt, för sårinfektioner och djupa infektioner (abscesser) 
sammanfattade under benämningen ”surgical site infections” i
relation till preoperativ behandling med antingen Vedolizumab 
eller anti-TNFα-preparat. Studien gjordes i Stanford USA och
är baserad på data från en stor databas som kallas Optum.

Efter en snårig gallringsprocess fann man fram 94 patienter 
som behandlats med vedolizumab och 1725 patienter 
som behandlats med anti-TNFα-preparat preoperativt. I den 
slutliga analysen jämfördes sedan 92 vedolizumabpatienter 
med 94 anti-TNFα-behandlade patienter som valts ut med 
så kallad propensity score matching. Som förväntat sågs 
inga skillnader mellan de olika grupperna när det gäller 
demografiska data, sjukdomsförlopp, diagnosfördelning, 
övrig läkemedelsbehandling, kirurgisk teknik, lab-data eller 
komorbiditet.

Sannolikheten för postoperativ infektion, definierad ovan, 
skilde sig inte mellan de två grupperna, 14.9 % respektive 
12.0 % för de som behandlats med vedolizumab respektive 
anti-TNFα-preparat preoperativt. 10 av 14 patienter som 
behandlats med vedolizumab drabbades av infektionen inom
de först tio dagarna, jämfört med 5 av 11, av de som be-
handlats med anti-TNFα-preparat. 

Man redovisade också betydelsen av sex olika potentiella 
riskfaktorer för postoperativ infektion, den enda som föll ut 
signifikant var malnutrition, vilket innebar en trefaldig riskök-
ning för postoperativ infektion. Däremot sågs ingen riskökning 
vad gäller ålder, kön, laparoskopisk eller öppen kirurgi eller 
samtidig behandling med glukokortikoider eller immuno-
modulerare.

Kommentar 
Risken för postoperativ infektion tycks således inte vara större 
vid preoperativ behandling med vedolizumab jämfört med 
anti-TNFα-preparat. Den tarmselektivitet som vedolizumab 
tillskrivs innebär tydligen inte att det lokala immunförsvaret 
försvagas med ökad risk för postoperativa infektioner. 
Ännu en gång visas betydelsen av en god nutritionsstatus 
innan man går till operation. 

PARK KT ET AL. RISK OF POST-OPERATIVE SURGICAL SITE INFECTIONS AFTER 
VEDOLIZUMAB VS ANTI-TUMOUR NECROSIS FACTOR THERAPY: A PROPEN-
SITY SCORE MATCHING ANALYSIS IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE. 
ALIMENT PHARMACOL THER. 2018;48:340–346.

J U L I – A U G U S T I  2 0 1 8

M I K A E L  L Ö R D A L

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.



Ferring Läkemedel AB   Box 4041  203 11 Malmö   040-691 69 00   www.ferring.se 28

– från Ferring Läkemedel AB
IBD NYHETSBREV 2018

O K T O B E R  2 0 1 8

I denna sammanställning har jag valt ut ett antal 
artiklar där nästan alla är registerstudier. Med denna 
typ av studie kan vi inte säkerställa orsakssamband, 
men med stora patientgrupper som följts under lång 
tid belyses här hur debutålder, miljöfaktorer, sjuk-
domsaktivitet, samsjuklighet och behandlingar 
sannolikt påverkar och ökar risken för inflammatorisk 
tarmsjukdom. Hoppas ni finner dem intressanta.

God läsning, 
Olof Grip

MÅNADENS REDAKTÖR

Barn med inflammatorisk 
tarmsjukdom har en ökad 
dödlighet
I en svensk registerstudie följdes 9442 barn mellan åren 
1964–2014 och jämfördes med matchade kontroller. 
Medelåldern vid uppföljningstidens slut var 30 år. Hos de 
med IBD inträffade 294 dödsfall under 138 690 person-års 
uppföljning (2,1/1000 person-år) jämfört med 940 dödsfall 
i kontrollgruppen (0,7/1000 person-år) vilket visade på en 
drygt 3-faldig riskökning (justerat HR 3,2). En högre dödlighet 
sågs för de med ulcerös kolit (HR 4,0) än för de med Crohns 
sjukdom (HR 2,3) och de med oklassificerbar IBD (HR 2,0). 
Ingen ökad dödlighet sågs i gruppen yngre vuxna.

Kommentar 
Tidigt insjuknande i IBD har visat på en mer aggressiv sjuk-
dom och i denna studie kan författarna visa att patienterna 
även har en ökad dödlighet. De pekar också på att risken 
inte har minskat trots de nya läkemedel som kommit fram.

OLÉN O ET AL. GASTROENTEROLOGY. 2018 OCT 17. PII: S0016-
5085(18)35159-X. DOI: 10.1053/J.GASTRO.2018.10.028. PMID: 30342031

Effekten av amning och 
rökning för barn med 
Crohns sjukdom
Miljöfaktorer har en viktig betydelse för Crohns sjukdom. 
I denna studie tittade författarna på effekten av amning och 
rökning för utvecklande av fenotyp och kliniskt förlopp. I en 
kohort på 1119 nyinsjuknade barn med Crohns sjukdom hade 
15 % en strikturerande (B2) eller penetrerande (B3) 
sjukdom inom 3 år. 35 % hade en sjukhusinläggning pga 
Crohns sjukdom och 11 % opererades. 74 % hade ammats 
och 31 % exponerats för rökning varav hos 7 % hade mod-
ern rökt under graviteten. Vid multivariatanalys var amning 
inverst associerat med komplicerad sjukdom (B2/B3), OR 
0,65. Rökning hos modern under graviditet var associerat 
med en högre risk för sjukhusinläggning, OR 1,75.

Kommentar 
Amning halverar nästan risken för utveckling av komplicerad 
Crohns sjukdom och rökning under graviditet nästan för-
dubblar risken för sjukhusinläggning för barn med Crohns 
sjukdom.

LINDOSO L ET AL. AM J GASTROENTEROL. 2018 SEP 28. DOI: 10.1038/
S41395-018-0239-9. PMID: 30267029

Olof Grip
Docent, Överläkare

Gastrosektionen,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

MÅNADENS REDAKTÖR
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Nyttan av att sluta röka vid 
Crohns sjukdom
Hur stor nyttan är av att sluta röka vid Crohns sjukdom är 
inte klarlagd. Författarna tittade i en nationell databas på 
3553 nyinsjuknade patienter i England mellan åren 2005 
och 2014. Vid diagnos var 32 % rökare. De som var rökare 
vid diagnos hade signifikant högre total kortisonförbrukning 
(56 vs 47 %), fler kortisonkrävande skov (>1 kortisonkrävande 
skov per år: 9 vs 6 %), högre kortisonberoende (27 vs 21 
%) jämfört med icke-rökare. De som var rökare vid diagnos 
hade en större risk för tarmkirurgi (HR 1,64). De individer 
som sluta röka inom 2 år efter diagnos var i större utsträck-
ning kortisonfria (45 vs 37 %) och färre var kortisonberoende 
(24 vs 33 %) jämfört med de som fortsatte röka. 

Kommentar 
Studien värderar den förhöjda risken associerad med rökning 
vid Crohns sjukdom och lyfter samtidigt fram nyttan av att 
sluta röka.

ALEXAKIS C ET AL. AM J GASTROENTEROL. 2018 OCT 15. DOI: 10.1038/
S41395-018-0273-7. PMID: 30323269

Sjukdomsaktiviteten kan 
öka risken för stroke och 
hjärtinfarkt
På ett centra i Frankrike tittade författarna på patienter med 
IBD som drabbats av en akut arteriell händelse mellan åren 
1996 och 2015. De identifierade 30 individer med en 
medianålder på 42 år. Av dessa hade 22 st drabbats av ett 
akut koronart syndrom medan 8 individer fick en ischemisk 
stroke. I univariata analyser var klinisk aktivitet, systemisk 
inflammation (CRP>5 mg/L), diabetes, dyslipidemi och 
hypertension associerat med en ökad risk. Vid multivariat-
analys kvarstod diabetes (OR 14) och klinisk sjukdomsaktivitet 
(OR 10) med en ökad risk.

Kommentar 
Sjukdomsaktivitet kan vara en oberoende riskfaktor för att 
drabbas av akuta arteriella händelser vilket kan understryka 
nya fördelar med optimerad antiinflammatorisk behandling.

LE GALL G ET AL. PLOS ONE. 2018 AUG 31;13(8):E0201991. DOI: 
10.1371/JOURNAL.PONE.0201991. ECOLLECTION 2018. PMID: 
30169521

Aktiv sjukdom ökar risken för 
venös tromboembolism
I en engelsk studie jämfördes 430 IBD-patienter som drabbats 
av venös tromboembolism mot matchade kontroller. Patienter 
med IBD hade en knappt dubblerad riskökning jämfört med 
icke-IBD patienter. Hos uppegående patienter sågs en knapp 
fyrfaldig riskökning under pågående sjukdomsaktivitet. 
Hos sjukhusvårdade patienter sågs nästan en dubblerad risk 
för de som genomgått kirurgi och risken kvarstod förhöjd 
6 veckor efter de lämnat sjukhuset.  

Kommentar 
Vid aktiv IBD-sjukdom och vid kirurgi bör blodförtunnande 
behandling alltid övervägas.

CHU TPC ET AL. ALIMENT PHARMACOL THER. 2018 OCT 8. DOI: 10.1111/
APT.15010. PMID: 3029489

Antidepressiv behandling 
skyddar mot inflammatorisk 
tarmsjukdom
I en kanadensisk studie tittade författarna på 403 665 
personer med depression och identifierade de med nyin-
sjuknande i IBD mellan åren 1982 och 2012. De kunde visa 
att en depression dubblerade risken för nyinsjuknandet i IBD 
(HR 2,1) jämfört mot matchade kontroller. Risken var lika stor 
att utveckla Crohns sjukdom (HR 2,11) som ulcerös colit (HR 
2,23). Antidepressiv behandling med SSRI och TCA var skydd-
ande mot Crohns sjukdom medan mirtazapin, SNRI, SSRI, 
serotoninmodulatorer och TCA skyddade för ulcerös kolit. 

Kommentar 
Det är känt att depression är en riskfaktor för IBD. Här kunde 
författarna visa att antidepressiv behandling sannolikt har en 
skyddande effekt vid depression.

FROLKIS ET AL. GUT. 2018 OCT 18. PII: GUTJNL-2018-317182. DOI: 
10.1136/GUTJNL-2018-317182. PMID: 30337374

Effekten av anti-TNF behandling 
och kirurgi på genitala fistlar
I denna franska retroperspektiva studie inkluderades 131 
kvinnor mellan åren 1999 och 2016 med Crohns sjukdom 
och genitala fistlar som fått behandling med anti-TNF. Efter ett 
år utvärderades effekten. Vid start med anti-TNF hade 56 % 
setondränering och 53 % kombinationsbehandling med immu-
nomodulator. Samtidig behandling med kirurgi utfördes första 
året på 8 %. Efter ett år hade 37 % en komplett slutning, 
22 % en partiellt slutning och 41% ingen förbättring av 
fistlarna. Av de som inte genomgick komplementerande 
kirurgi sågs en komplett fistelslutning hos 34 %. Sannolikheten 
för komplett fistelslutning var dubbelt så stor hos de som fått 
samtidigt kirurgisk behandling. 
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Kommentar 
I denna prospektiva pilotstudie var appendektomi effektivt 
hos 1/3 av patienterna och flera kom i endoskopisk remis-
sion. Framförallt sågs en förbättring hos individerna med en 
pågående appendicit

SAHAMI ET AL. J CROHNS COLITIS. 2018 OCT 3. DOI: 10.1093/ECCO-
JCC/JJY127. PMID: 30285094

Behandling med anti-MAdCAM 
visade ingen klinisk effekt vid 
Crohns sjukdom
I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas II 
studie (OPERA) på 265 patienter undersöktes effekten av en 
human antikropp som binder till mukosala adhesionsmolekylen 
MAdCAM, som är ligand till bl a α4β7 integrin, för att 
selektivt minska lymfocytrekryteringen till mag-tarmkanalen 
hos patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom. En ran-
domisering skedde till tre olika doser samt en placebogrupp 
med utvärdering efter 8 och 12 veckor. Ingen skillnad i 
CDAI-70 (70 poängs nedgång jämfört mot utgångsvärde) 
sågs i grupperna med aktiv behandling jämfört mot placebo. 
Hos de med högt CRP var fler i remission vid uppföljning. 
Preparatet visade inte på någon säkerhetsavvikelse. Prepa-
ratets farmakologiska effekt bekräftades via en dosrelaterad 
sänkning av lösligt MAdCAM och en dosrelaterad ökning av 
antalet cirkulerande β7-minnes T-celler.

Kommentar 
Ingen klinisk effekt sågs med denna antikropp som har 
liknande verkningsmekanism som integrinhämmaren vedo-
lizumab trots att den var farmakologiskt aktiv. Det är oklart 
om preparatet kommer drivas vidare, möjligen kan det finnas 
en plats vid uttalad systemisk inflammation.

SANDBORN WJ ET AL. GUT. 2018 OCT;67(10):1824-1835. DOI: 10.1136/
GUTJNL-2016-313457. PMID: 28982740

Ferring Läkemedel AB tillhandahåller text skriven utav extern redaktör och ansvarar därför inte
för redaktörens personliga åsikter samt kommentarer.

Kommentar 
Genitala fistlar är en förödande komplikation vid Crohns sjuk-
dom. Sammanställningen visar att cirka 1/3 uppnår komplett 
slutning av fistlar med anti-TNF och att sannolikheten för detta 
fördubblas om behandlingen kombineras med kirurgi.

LE BAUT G ET AL. ALIMENT PHARMACOL THER. 2018 OCT;48(8):831-838. 
DOI: 10.1111/APT.14946. PMID: 30194687

Ökad immunsuppression 
förvärrar inte utgången vid 
clostridium difficile infektion
I en retrospektiv multicenter kohort studie från USA tittade 
författarna på hur det gick för 207 patienter med IBD och 
pågående clostridium difficile infektion efter 90 dagar. Jäm-
förelse gjordes mellan 62 patienter som dosökade biologisk- 
eller kortikosteroidbehandling mot de som inte dosökade. 
Allvarlig utgång (död, sepsis, kolektomi) sågs hos 2 % som 
dosökat och hos 16 % av dem som inte dosökat (OR 0,12). 
Patienter >65 år hade en ökad risk (OR 4,55). Riskfaktorer 
för allvarlig utgång var lågt serumalbumin, stegrat laktat, 
intensivvård, hypotension och komorbiditet.

Kommentar 
Studien ger stöd för att det inte är skadligt att öka IBD-behand-
lingen vid samtidig clostridiuminfektion utan snarare kan vara 
av nytta, framförallt hos dem som saknar riskfaktorer.

LUKIN ET AL. INFLAMM BOWEL DIS. 2018 OCT 12. DOI: 10.1093/IBD/
IZY308. PMID: 30312400

Kan appendektomi vara en 
behandling vid terapirefraktär 
ulcerös kolit?
På två IBD-centra, ett i Nederländerna och ett på Irland, 
erbjöds patienter mellan åren 2012 och 2015 med terapi-
refraktär ulcerös kolit som remitterats till kolektomi att först 
genomgå laparaskopisk appendektomi. De tittade på klinisk 
respons och endoskopisk remission. Av 30 patienter som 
appendektomerades sågs vid 12 månader en kvarstående 
klinisk förbättring hos 9 individer (30 %), varav 5 (17 %) var 
i endoskopisk remission. Efter en medianuppföljning på 13 
veckor förbättrades den histologiska bilden i kolon hos 14 
individer (46 %). Mukosal appendicit, begränsad utbredning 
och kortare sjukdomduration var prognostiskt gynnsamma 
faktorer för en histologisk förbättring.
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FERRING
PHARMACEUTICALS

PENTASA® (mesalazin) Beredningsform och styrka: Depottablett 500 mg och 1 g, rektalsuspension 1 g, supposi-
torium 1 g, depotgranulat 1 g, 2 g och 4 g. Indikation: Pentasa depottabletter och Pentasa depotgranulat: Mild till 
medelsvår ulcerös kolit. Pentasa rektalsusp: Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. Pentasa 
supp: Behandling av aktiv ulcerös proktit. ATC-kod: A07EC02. Rx, F. SPC uppdaterad: 2018-02-14. För ytterligare 
information och pris, se fass.se. Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se

Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se

CORTIMENT® (budesonid): Beredningsform: Depottablett 9 mg. Indikation: Induktion av remission hos vux-
na patienter med lindrig till måttlig aktiv ulcerös kolit där 5-ASA behandling haft otillräcklig effekt. Kontrain-
dikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen, sojaolja, jordnötsolja eller mot något hjälpämne. Varningar 
och försiktighet: Cortiment tabletter ska användas med försiktighet hos patienter med infektioner, hypertoni, 
diabetes mellitus, osteoporos, magsår, glaukom eller katarakter, eller med hereditet för diabetes eller glaukom 
eller med något annat tillstånd där användning av kortikosteroider kan få oönskade effekter. När behandlingen 
ska avbrytas, kan det vara lämpligt att successivt minska dosen enligt behandlande läkares ordination. ATC-
kod: A07EA06. Rx, (F). Begränsningar: Subventionernas endast för patienter som av biverkningsskäl inte är 
lämpliga för behandling med oralt prednisolon och inte kan behandlas med enbart rektalt budesonid. SPC 
uppdaterad 2017-07-27. För ytterligare information och pris, se fass.se.
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