
Calprotectin i avföring –
enkel metod för att upptäcka tjocktarmsinflammation

och mäta sjukdomsaktivitet

vid inflammatorisk tarmsjukdom. 

Bakgrund
Magont och diarré är vanligt förekommande hos barn. Orsaken

kan vara antingen funktionell eller organisk såsom vid kronisk

inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) d.v.s. ulcerös kolit och

Crohn´s sjukdom. Under de sista årtiondena har insjuknandet i

IBD ökat markant i Sverige. 

Hittills har det varit nödvändigt att utföra skopi för att säkert

kunna utesluta inflammation i tarmslemhinnan och för att kunna

följa sjukdomsaktivitet vid känd IBD.

Calprotectin är ett protein som finns i neutrofila granulocyter, 

d.v.s. en vit blodkropp som ingår i kroppens immunförsvar. Detta 

protein går att mäta i avföring med en “enzyme-linked 

immunosorbent assay” metod (Calprest®, Eurospital).

Sammanfattning av avhandlingsarbete
Calprotectin i avföring är en enkel metod med referensvärde på <50 mikrogram/gram avföring för barn mellan 4-18 år.
Metoden kan användas för att:  

- påvisa förekomst av inflammation i tjocktarmen hos barn med magtarm-besvär.
- uppskatta pågående sjukdomsaktivitet i tjocktarmsslemhinnan hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom.

Genom att mäta calprotectin i avföring kan antalet koloskopier reduceras, vilket innebär minskat lidande för patienten
och ekonomisk vinst för sjukvården.

Makroskopisk bild av inflammerad
tjocktarm vid koloskopi.

Syften och Metod
• Att etablera referensvärden genom att mäta koncentrationen

av calprotectin i avföringsprov från 117 friska barn (4-18 år).

• Att utvärdera om calprotectin i avföring kan användas som 

diagnostiskt test för att upptäcka inflammation i tjocktarmen. 36 

barn med magtarm-besvär lämnade avföringsprov  innan de 

genomgick rutinmässig koloskopi.

• Att bedöma metodens tillförlitlighet som markör för pågående 

makroskopisk och mikroskopisk inflammation i tjocktarmen hos 

barn med känd IBD. 

39 barn med IBD lämnade avförings- och blodprov vid 

koloskopikontroll. Grad och utbredning av inflammation i tjock-

tarmen jämfördes med koncentration av calprotectin i avföring

resp. plasma samt med andra inflammationsmarkörer i blod.

Mikroskopisk bild av inflammation 
med neutrofila granulocyter, d.v.s. 
calprotectin-innehållande celler,
i tarmslemhinnan.

Koloskopiundersökning i narkos på barn. Foto: Stefan Nilsson 
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Resultat
Referensvärden:
Medianvärdet för calprotectin i avföring var 13,6 mikrog/g bland 

friska barn. Som referensvärde är <50 mikrog/g lämpligt för flickor

och pojkar från 4 års ålder. 

Diagnostiskt test:
95% av fallen med pågående tjocktarmsinflammation hade 

förhöjd koncentration av calprotectin i avföring (>50 mikrog/g). 

93% av barnen med frisk slemhinna i tjocktarmen hade normala

värden av calprotectin i avföring. 

Calprotectin i avföring var klart överlägset de rutinmässiga

blodanalyserna för att påvisa inflammation i tjocktarmen.

Metoden underlättar därmed beslut om vilka barn som behöver

genomgå koloskopi.

Inflammationsmarkör vid IBD:
Mängden calprotectin i avföring var proportionell mot såväl

makroskopisk som mikroskopisk grad och utbredning av

inflammationen i tjocktarmen. 

Calprotectin i avföring visade bättre överensstämmelse med 

mikroskopisk inflammation än calprotectin i plasma och andra

inflammationsmarkörer i blod (högkänsligt C-reaktivt protein, 

serum Amyloid A, sänka, blodplättar, albumin och orosomucoid).

Genom att mäta calprotectin i avföring kan man få ett mått på

pågående inflammation utan att patienten behöver genomgå

koloskopi. 

Avhandlingen hittas på:

http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-013-8/thesis.pdf



Divertikulitforskning
i Västmanland

Divertikulit definieras som inflammation i ett 
divertikel(tarmficka)bärande segment i 
grovtarmen.

AVOD-studien är den första randomiserade 
studien som utvärderat värdet av 
antibiotikabehandling vid divertikulit. Studien 
bedrevs från Västerås med 11 deltagande 
centra i två länder.
Studien visade ingen nytta av antibiotika vid 
akut divertikulit. 

P-VOD studien visade att patienterna kan 
skickas hem direkt från akuten med bevarad 
medicinsk säkerhet och till nytta för en rationell 
resursutnyttjande av slutenvårdsplatserna. 
Detta innebär en besparing på 750 vårddygn 
årligen (drygt 3,5 miljoner kronor) bara i 
Västmanland.

Genomförda studier

• Systematisk översikt för diagnostik av akut divertikulit.
• Förekomst av multiresistenta bakterier hos kirurgpatienter.
• Virtuell koloskopi vs koloskopi.
• AVOD studien. 
• Tillämpning av AVOD-resultat.
• P-VOD studien.
• Tillämpning av PVOD med häsoekonomiska utvärdering
• Prognostiska faktorer för divertikulitkomplikation. 
• Val av diagnostisk vid akut divertikulit?
• Prognostiska faktorer vid divertikulitkomplikationer
• Operationsmetod vid brusten divertikulit
• Naturalförlopp vid okomplicerad divertikulit: Tio års uppföljning av AVOD

Pågående och planerade studier

• Kirurgi eller konservativ behandling vid divertikulitabscess?
• Handläggning av okomplicerat divertikulit i Sverige Snap-shot
• Handläggning vid komplicerat divertikulit i Sverige och Norge SCANDIV I

Resultatet från dessa studier har lett till ett paradigmskifte och en förändrad policy i 
riktlinjerna för behandling av akut okomplicerad divertikulit. 

abbas.chabok@regionvastmanland.se 
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Förändrad behandlingsstrategi 
resulterade i vårdplatsbesparingar 
vid akut okomplicerad divertikulit

Polikliniskt omhändertagande utan 
antibiotika har visat sig vara en tillämpbar 
behandlingsstrategi för en stor del av de 
patienter som diagnosticerats med akut 
okomplicerad divertikulit (AOD). Syftet med 
denna studie var att utvärdera strategins 
påverkan på antalet vårdtillfällen, risken för 
komplikationer samt hälsoekonomiska effekter. 

Den förändrade behandlingsstrategin vid akut okomplicerad divertikulit till polikliniskt 
omhändertagande resulterade i stora vårdplatseffektiviseringar och näst intill halverad total 

vårdkostnad för patientgruppen med bevarad medicinsk säkerhet.

abbas.chabok@regionvastmanland.se

Daniel Isacson, Karl Andreasson, Maziar Nikberg, Kenneth Smedh och Abbas Chabok 
Kolorektalsektionen, Kirurgklinken, Västmanlands Sjukhus Västerås

Retrospektiv genomgång av samtliga 
journaler hos patienter med initialt AOD i 
Västmanland diagnostiserade under åren 2011 
samt 2014. Antal vårdtillfällen samt 
komplikationer inom 30 dagar från diagnos 
registrerades. Kostnaden för vården 
beräknades enligt SKLs modell, kostnad per 
patient. 

Mellan 2002 och 2009 inkluderades 615 patienter (398 kvinnor). Grupperna var lika avseende 
ålder, kön, BMI, temp och LPK. Median åldern var 58 år (23-88) och median vårdtid var 3 dagar. 
Kirurgiska komplikationer med perforation förekom i sju fall och abscess i två. Det fanns ingen 
signifikant skillnad avseende perforation (p=0.71) och abscessutveckling (p=0.16) eller vårdtid 
(p=0.70) mellan grupperna. 16 % i vardera grupp fick recidiv inom ett år (p=0.82). 



Alessandro Orrú alessandro.orru@regionvastmanland.se

Abbas Chabok abbas.chabok@regionvastmanland.se
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Alessandro Orrú, Maziar Nikberg och Abbas Chabok
Kirurgkliniken Västmanland sjukhus Västerås

Syftet med denna studie är att kartlägga variationer i handläggning av patienter med akut okomplicerad 
divertikulit (AOD) i Sverige under en tre månaders period inför eventuella utbildningsinsatser.

Med denna prospektiva tvärsnittsstudie vill vi på 
nationell nivå utvärdera handläggning av patienter 
med AOD, gällande behandling med eller utan 
antibiotika samt poliklinisk eller inneliggande vård. 

I tillägg kommer vi att utvärdera återinläggning, 
recidiv, komplikationer, kirurgi och kolonutredning 
inom en tre månaders period.

Patienter kommer inkluderas i studien under en tre 
månaders period med uppföljnings period efter tre 
månader.

Studien planeras starta september 2019 och 
avslutas mars 2020. 
Många sjukhus i Sverige har visat intresse att delta 
i studien.

Divertiklar i kolon är ett vanligt tillstånd i 
Västvärlden och ses hos en tredjedel av 
befolkningen äldre än 45 år samt i upp till två 
tredjedelar hos människor äldre än 80 år.

Akut divertikulit definierad som inflammation i den 
divertikelbärande kolonsegmentet drabbar en stor 
grupp patienter som söker akut på sjukhusen i 
Sverige. 
85% av dessa patienter drabbas AOD.

AVOD och PVOD studierna har visat att dessa 
patienter kan behandlas polikliniskt utan antibiotika 
med bevarad medicinsk säkerhet. 

Idag behandlas 95% av patienter med AOD i 
Västmanland utan antibiotika och 65% behandlas 
polikliniskt.

Omhändertagande av patienter med akut okomplicerad 
divertikulit - tvärsnittsstudie i Sverige 

Datortomografisk bild av okomplicerad divertikulit.

Endoskopisk bild av divertiklar i kolon sigmoideum.
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Poliklinisk behandling av okomplicerad 
divertikulit (PVOD)

Kontaktdetaljer:
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021-173000

Isacson D1,2, Thorisson A2,3, Andreasson K1,2, Nikberg M1,2, Smedh K1,2, Chabok A1,2.

1Kirurgkliniken och 3Röntgenkliniken Region Västmanland, 2Centrum för Klinisk Forskning Västerås

Slutsats
Patienter med okomplicerad divertikulit kan behandlas utan antibiotika i hemmet med bevarad medicinsk säkerhet.  

Resultat
155 patienter blev inkluderade i studien, där 
medelålder var 57 år och 101 av patienterna var 
kvinnor.  

Denna behandlingen lyckades för 151 av patienterna 
(97,4%) och endast fyra patienter återkom till akuten 
på grund av behandlingssvikt. Tre patienter återkom 
med komplikation i form av mindre varböld eller gas 
utanför tarmväggen. En patient återkom på grund av 
ökade smärtor från buken. 

Patienter som återkom med behandlingssvikt 
behandlades med antibiotika och inläggning på 
sjukhus. Inget patient behövde genomgå operation

Bakgrund
Behandling av divertikulit har tidigare bestått av 
inläggning på sjukhus och antibiotika behandling. I 
vår tidigare studie (AVOD) bevisade vi att antibiotika 
gör ingen nytta vid detta sjukdomstillstånd.   

En andel av patienter med okomplicerad divertikulit
har lindriga besvär men läggs in på sjukhus.   

Att behandla dessa patienter utanför sjukhuset skulle 
innebära stora besparingar för sjukvården. 

Syfte
Syftet med studien var att utvärdera om patienter 
med okomplicerad divertikulit kunde behandlas utan 
antibiotika och utan sjukhus med bevarad medicinsk 
säkerhet.  

Metod
Patienter som sökte akuten med lågt sittande 
buksmärtor där diagnosen divertikulit hade bekräftas 
med datortomografi frågades om deltagande. 

Patienterna undersöktes och skickades hem från 
akuten med information om smärtstillning och kost 
kommande dagar.

Patienterna följdes upp med dagliga telefonsamtal 
från sjuksköterska, blodprover dag 7 och läkarbesök 
efter 30 dagar. 

Patient med okomplicerad divertikulit i sigmoideum (del av 
tjocktarmen). 



Lågdos Datortomografi för bedömning 
av misstänkt akut divertikulit
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Slutsats
DT buköversikt är lika känslig metod för att upptäcka divertikulit som standard DT buk och innebär endast ca 1/3 
av strålningen. Mindre varbölder och mindre mängder gas utanför tarmväggen är dock svårare att hitta med denna 
metod. 

Resultat
149 patienter blev inkluderade i studien varav 107 
visade sig ha divertikulit. Medelålder var 68 år och 
107 av patienterna var kvinnor.  

Granskare I hittade 100% av divertikulit patienterna 
med DT Bös, granskare II hittade 99% och granskare 
III 92% med bra överenstämmelse mellan olika 
granskare. 

DT bös var dock inte lika känslig att upptäcka mindre 
komplikationer. Granskare I hittade 74%, granskare 
II 60% och granskare III 54% av de komplikationer 
de hittade med standard DT buk. Dessa hittade 
komplikationer var dock små och överenstämmelsen 
mellan olika granskare var låg, vilket tyder på att 
flera av dessa var oklara komplikationer.  

Bakgrund
Patienter med misstänkt divertikulit undersöks med 
Datortomografi (DT), dock olika metod mellan olika 
sjukhus.  

Alla DT undersökningar innebär strålning, vilket är 
skadligt för kroppen och kan i långsikt vid upprepade 
undersökningar orsaka maligna sjukdomar.  

Vanligtvis undersöks patienter i Sverige med 
standard full stråldos DT buk. 

DT bös är en undersökningsmetod som innebär en 
tredje del av strålningen som en standard DT buk 
men bilderna är brusigare och ofta svårare att tolka.  

Syfte
Syftet med studien var att utvärdera om en lågdos 
DT undersökning utan intravenös kontrast är 
tillräcklig för patienter med misstänkt divertikulit.  

Metod
Patienter som sökte akuten med lågt sittande 
buksmärtor där undersökande läkare misstänkte 
divertikulit frågades om deltagande. 

Patienterna undersöktes först med en DT Bös och 
sedan en full stråldos DT buk med intravenös 
kontrastmedel vid samma undersökningstillfället. 

Samtliga DT bös undersökningar granskades av 3 
oberoende röntgenläkare utan kunskap om 
sjukdomsförloppet för patienten och varandras 
granskningsresultat. 
Vid ett senare skede granskades alla standard DT 
buk undersökningar på samma sätt.  

Samma patient med de två olika DT metoderna, till vänster DT bös 
och till höger standard DT buk



Kan datortomografi (DT) förutsäga komplikationer eller 
recidiv vid akut okomplicerad divertikulit?
Arnar Thorisson1, Kenneth Smedh1, Michael Torkzad2, Lars Påhlman2, Abbas Chabok1

Region Västmanland Västerås1, Akademiska Sjukhuset Uppsala2

I AVOD studien randomiserades patienter med akut
okomplicerad divertikulit till behandling med antibiotika
eller inte. Studien visade ingen nytta av antibiotika. Syftet
med denna studie var att utvärdera huruvida det finns
några radiologiska fynd som kan prediktera komplikationer
eller recidiv.

DT-undersökningar från samtliga patienter som inkluderats
i AVOD-studien eftergranskades. Graden av inflammation,
sekundär inflammation på närliggande organ och förekomst
av abscess eller extraluminal gas bedömdes.

Sammanlagt eftergranskades och graderades 602 DT
undersökningar från AVOD studien. 44 patienter med
missad komplikationer hittades, 27 med extraluminal gas
och 17 med abscess. Bara 4 av dessa, 2 patienter i vardera
grupp försämrades och genomgick akut operation medan
resten tillfrisknade. 15 av 18 patienter i icke antibiotika
gruppen tillfrisknade utan antibiotikabehandling.

Patienter med komplikationer hade signifikant högre
inflammatoriska blodmarkörer (CRP, LPK), högre grad
av inflammation i perikoliska fettet och högre risk för
sekundär inflammation på närliggande organ jamfört
med patienter utan komplikation.

Patienter med komplikationer genomgick signifikant
oftare kirurgi, både akut och elektivt.

DT vid divertikulit: Bilden visar divertikulit i colon 
descendens och sigmoideum med vägg-förtjockning, 
divertiklar och stråkighet i intillliggande fett. 

Patient med missad perikolisk abscess i sigmoideum

Region Västmanland/Uppsala Universitets Sjukhus

Arnar Thorisson

Överläkare Radiologi

Regionhuset • 721 89 Västerås

arnar.thorisson@region.vastmanland.se 

Telefon: 021-17 30 00 

webbsida: www.regionvastmanland.se

Inga DT fynd kunde förutsäga komplikationer eller återfall men det påvisades en
betydande antal missade komplikationer med perforation eller små abscesser. Av
dessa tillfrisknade många utan antibiotika vilket stärker icke antibiotikapolicyn vid
okomplicerad divertikulit



Konservativ behandling av perforerad divertikulit
med extraluminal eller fri gas

Thorisson A1, Andreasson K2, Nikberg M2,Smedh K2, Chabok A2.

Röntgenkliniken 1 och kirurgkliniken2 Region Västmanland, Centrum för Klinisk Forskning Västerås

I Sverige är det ett konservativt behållande angående 
operationer vid komplicerad divertikulit. 

Försök till konservativ behandling med fasta, intravenöst dropp och 
intravenös antibiotika utfördes hos 107 patienter och denna 
behandlingen lyckades hos 101 (94%). 

Sex patienter försämrades och behövde genomgå akut operation. 
Förekomst av samtidig varböld ökade risken för att behöva 
genomgå operation (P= 0,017) men inte storleken av varbölden 
(P=0,886). 

Kön, CRP, LPK, temperatur eller symtomduration påverkade ej 
operationsbehovet.   

Studien visade även betydligt högre frekvens av perforerad 
divertikulit jämfört med tidigare studier, i vårt material ca 
10,4/100,000 per år jfm 4-5/100,000 per år. 

Introduktion
Diagnostik med datortomografi vid akut divertikulit har 
lett till ökad frekvens av perforerad divertikulit då mindre 
och mindre komplikationer upptäcks jämfört med tidigare. 
Långt ifrån alla patienterna genomgår kirurgi. 

Syftet med denna studie var att beskriva 

sjukdomsförloppet och resultatet för en konservativ 
behandlingsstrategi för patienter med perforerad 
divertikulit

Metod
Journalgranskning hos patienter som fick ICD diagnosen 
divertikulit vid Västmanlandssjukhus Västerås mellan 
januari 2010 och december 2014. Patienter där journalen 
beskriver komplicerad divertikulit inkluderades och deras 
inkomst DT eftergranskades och graderades.

Av 141 patienter med ICD diagnosen perforerad 
divertikulit hade 136 tecken på perforation vid 
eftergranskningen. 

29 patienter opererades inom 24 timmar och försök till 
konservativ behandling utfördes hos kvarvarande 107 
patienterna. 

DT eftergranskning
Vi tittade på graden av inflammation dvs väggtjocklek av 
involverad colon segment, längd involverad område, 
graden av inflammation i perikoliska fettet, och graden av 
komplikation, förekomst av samtidig abscess och mängd 
fri gas. 

Genomgång av kliniska parametrar t. ex. CRP, LPK, 
temperatur, symptomduration, ålder och kön.

Patient med perforation och divertikulit varböld i 
anslutning till tjocktarmen. 

Patient med perforerad divertikulit I colon sigmoideum

Region Västmanland Västerås/Uppsala Universitetssjukhus
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Slutsats
Konservativ behandling är framgångsrik hos många 
patienter med komplicerad divertikulit. 


