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


INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM

Klinisk forskning för bättre

DIAGNOSTIK
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Kalprotektin i avföring och   

inflammationsmarkörer i blod

I avhandlingen om kalprotektin i avföring 

etablerades normalvärden för barn och 

metodens användbarhet påvisades för att 

kunna skilja på funktionella och 

inflammatoriska mag-tarmbesvär. 

I ytterligare delstudier visade sig 

koncentrationen av kalprotektin i avföring 

överensstämma väl med 

sjukdomsaktiviteten vid inflammatorisk 

tarmsjukdom (IBD) och vara överlägsen 

andra inflammationsmarkörer i blodet.

Resultaten ledde till att kalprotektin-

metoden kunde sättas upp för rutinbruk i 

Sverige. Metoden används idag frekvent 

vid diagnostik och behandling av IBD och 

i internationella IBD-studier. 

Tunntarmsdiagnostik med    

Magnetkamera och Ultraljud

Genom att studera och utvärdera såväl 

magnetkamera- som ultraljudsdiagnostik 

av tunntarmsförändringar vid IBD hos 

barn så har vi idag fått en ökad kunskap 

kring dessa metoder för att bättre kunna 

skilja på normala och avvikande 

inflammatoriska fynd. 

Metoderna är icke-invasiva och avger 

ingen strålning, vilket innebär att de 

lämpar sig särskilt väl för diagnostik av 

barn.

Skopi och 

mikroskopisk diagnostik

Bland 45 barn med Crohn fann vi att 

hälften hade förekomst av granulom 

(ansamling av epiteloidceller) vid 

mikroskopisk bedömning av 

slemhinneprov tagna vid 

skopiundersökning. 

Förekomst av granulom i slemhinnan 

påverkade inte prognosen vad gäller 

längdtillväxt men var däremot kopplat till 

att immundämpande läkemedel sattes in 

tidigare i förloppet, vilket kan tyda på 

svårare sjukdomsbild.

Mikroskopisk undersökning 

med förekomst av granulom i 

slemhinnan hos patient med 

Crohns sjukdom.

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD – Inflammatory Bowel Disease) 

➢ Insjuknandet i kronisk inflammatorisk tarmsjukdom i form av ulcerös kolit och Crohns sjukdom har ökat 

kraftigt i Sverige under de senaste decennierna. 

➢ Ca 0,65 % av Sveriges befolkning (drygt 60 000 personer) har idag IBD (= folksjukdom), som kan gå i skov.

➢ Ca 20-25% av alla med inflammatorisk tarmsjukdom har insjuknat redan under barn och ungdomsåren.

➢ Orsaken till IBD är oklar men forskningen visar på flera samverkande faktorer såsom ärftlighet, 

miljöfaktorer, rubbad tarmflora och obalans i immunförsvaret.

➢ Diagnosen ställs genom sammanvägning av klinisk bild och resultat av blodprover, avföringsprover, 

skopiundersökning, mikroskopisk bedömning av slemhinneprov och radiologisk utredning.

➢ Enkla och kostnadseffektiva diagnostiska metoder behövs för att kunna kartlägga inflammationens 

utbredning och typ så att optimal behandling kan ges.

➢ Genom klinisk forskning har bättre diagnostik och behandling kunnat erbjudas till individer med IBD.

Kalprotektin är en känslig 

inflammationsmarkör 

som kan mätas i  

avföringsprov.

Med magnetkamera-

undersökning kan 

tunntarmsinflammation 

upptäckas. 

Ultraljudsdiagnostik är en 

icke-invasiv metod som kan 

användas för att hitta 

tarminflammation.
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INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM
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BEHANDLING 
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Målet med  all behandling är att få inflammerad

slemhinna (bild till vä.) att läka (bild till hö.) men 

inflammationen kan komma tillbaka i skov.

❖ Ny och angelägen kunskap har vunnits genom att i olika studier utvärdera effekten av 

- aferes-behandling vid ulcerös kolit hos barn,

- flytande kost-behandling vid Crohns sjukdom hos barn och

- biologiska läkemedlet Infliximab vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn resp. vuxna

❖ Klinisk forskning kring olika behandlingsalternativ är en förutsättning för att behandling av IBD  

ska bli bättre i framtiden och gå att skräddarsy efter individens sjukdomsbild och behov.

AFERES-STUDIE VID ULCERÖS KOLIT HOS BARN

Aferesbehandling innebär att blodet rensas från 
aktiverade inflammatoriska celler genom ett 
slags filter under 10 tillfällen under 5 veckor. 
Behandlingen har tidigare använts till utvalda fall 
när ingen annan behandling hjälpt. 

Studie: För 12 barn provade vi att ge 
aferesbehandling som första behandling vid 
diagnos av ulcerös kolit. 
Åtta barn var helt bra eller tydligt bättre i sin 
tarmslemhinna vid uppföljning med skopi ca 3 
månader efter avslutad behandling. 

Förekomst av inflammatoriska signalmolekyler 
(s.k. cytokiner) i tarmslemhinnan mättes före 
och efter behandling hos merparten av barnen. 
Flera av de mätta signalsubstanser visade en 
tydlig nedgång.

FLYTANDE KOST-STUDIE VID CROHN HOS BARN

Flytande kost är den behandling som 
rekommenderas i första hand vid nyinsjuknande 
i Crohn hos barn. Behandlingen innebär att 
enbart näringsdrycker får intas under 6-8 veckor 
utan att äta annan föda. 
Signalmolekyler (cytokiner) är proteiner som 
produceras av immunförsvaret både för att 
dämpa och öka det inflammatoriska svaret.

Studie: 12 barn inkluderades för att följa upp 
behandlingseffekten och mäta signalmolekyler i 
slemhinneprov före och efter flytande kost-
behandlingen. 
10/12 hade mycket god klinisk effekt av 
behandlingen och signifikanta förbättringar sågs 
i inflammationsprover i blod, mående och grad 
av inflammation i slemhinnan. Några tydliga och 
enhetliga ändringar av tarmslemhinnans 
signalsubstanser kunde inte noteras.

INFLIXIMAB-STUDIE I och II

Det biologiska läkemedlet Infliximab ges som 
infusion direkt i blodet och består av 
monoklonala antikroppar, som hämmar 
inflammationsämnet TNF-a och därmed dämpar 
tarminflammationen.

Studie I: Genom att studera Infliximab-
koncentrationen i blodet inför nästa behandling 
hos 45 barn med IBD och pågående 
underhållsbehandling fann vi att det i 2/3 av 
fallen fanns tecken på aktiv inflammation trots 
behandling. Åtta av barnen hade icke mätbar 
nivå av medicinen p.g.a. att de utvecklat 
antikroppar mot medicinen. 

Figur: Medelkonc. av Infliximab i blodet var    
4,5 mikrog/ml vid aktiv sjukdom jämfört med  
7,2 mikrog/ml vid inaktiv sjukdom (remission)      
(p<0,05).

Efter denna studie har vi infört koncentrations-
bestämning på alla våra patienter för att bättre 
styra dosering och intervall mellan 
behandlingarna, som är kostsamma.

Studie II: I en nationell retrospektiv studie kring 
250 Infliximab-behandlade vuxna patienter med 
ulcerös kolit fann vi att hälften var besvärsfria 
efter 12 månader och även efter en 
uppföljningstid på i snitt 2,9 år. De patienter som 
inte svarade på behandling inom 3 månader från 
start löpte hög risk för att behöva operera bort 
tjocktarmen (48% vid 12 månader).

Aferesbehandling med rensning av 
inflammatoriska celler i blodet
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EUROPEISKA RIKTLINJER KRING IBD HOS BARN

Som svensk representant i europeiska barn-IBD-expertgruppen har arbete 
bedrivits med att ta fram de första europeiska riktlinjerna för barn med 
ulcerös kolit (år 2012) resp. Crohns sjukdom (år 2014) efter omfattande 
litteraturgenomgångar och gradering av evidens i olika studier.

I nuläget arbetar vi med en ny genomgång av evidens för uppdatering av 
dessa riktlinjer. 

INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM

Europeiska samarbeten och 

svenskt IBD-register SWIBREG
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NATIONELLA KVALITETSREGISTRET – SWIBREG

Syftet med det nationella kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG) är att öka 
kunskapen om IBD och fungera som beslutsstöd genom att underlätta 
bedömning av olika behandlingars effekt.

Genom att bygga upp en barnmodul i registret och vara verksam i 
styrgruppen för registret har det varit möjligt att bidra till en bättre IBD-
vård i Sverige.

❖Medverkan i internationella studier kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) behövs för att öka kunskapen om de två formerna av
IBD - Ulcerös kolit och Crohns sjukdom - och kunna erbjuda bästa möjliga vård i Sverige.

❖ I de evidensbaserade europeiska och svenska behandlingsrekommendationerna tillämpas olika ”behandlingstrappor” för Ulcerös 
kolit resp. Crohns sjukdom, där stegvis upptrappning och tillägg av kraftigare antiinflammatorisk behandling ges vid utebliven effekt.

❖ Långsiktig och systematisk uppföljning genom kvalitetsregister behövs för att uppnå bästa möjliga behandling och för att undvika
läkemedelsbiverkningar och sjukdomskomplikationer såsom t.ex. lymfom och tjocktarmscancer.
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Kalprotektin i avföring

CANCER och DÖDLIGHET vid IBD hos barn och unga vuxna

Genom att representera Sverige i internationella samarbeten med drygt 20 medverkande länder så har cancer- och dödsfall 
hos barn och unga individer med IBD kunnat kartläggas i Europa. 

Studie I: I en retrospektiv studie kunde vi konstatera att 44 individer <19 år drabbats av cancer (n=18) och/eller död (n=31) 
mellan år 2006-2011 och att dödsfallen i första hand var relaterade till infektioner (n=14), särskilt om två eller fler 
immundämpande läkemedel användes samtidigt. De dominerade cancerformerna utgick från de blodbildande organen 
(n=11) där lymfom var vanligast. 

Studie: II: I en 36 månaders prospektiv studie fann vi 60 barn och unga vuxna (<26 år) med malignitet (n=43) och/eller 
dödsfall (n=26 där 9 berodde på cancer). Tre fall hade drabbats av den ovanliga och allvarliga lymfomformen hepatosplenärt
T-cellslymfom. Inget av dessa fall hade behandlats med biologiska läkemedel men däremot med immundämpande 
läkemedel (azatioprin). 
Förekomst av primär skleroserande kolangit (inflammation av gallvägarna) var en signifikant riskfaktor för cancerorsakad 
död hos barn och unga vuxna med IBD. 

MEDARBETARE:

• Internationella medarbetare inom Porto-gruppen för barn-IBD och ESPGHAN 
(European Society for Pedaitric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).

• Internationella medarbetare inom ECCO (European Crohn´s and Colitis
Organization).

• Medarbetare inom SWIBREG (Svenska IBD-registret).
• Medarbetare inom SOIBD (Svensk Organisation för IBD-forskning).

Exempel: Patients översiktsbild i SWIBREG med behandling och respons över tid.  



Metod

• Randomiserad kontrollerad studie 

• Två forskningscentra ingår

• Intervention med dans och yoga 60 

minuter, två dagar/veckan i 8 

månader.

• Fokus på rörelseglädje och 

gemenskap.

• Utvärderas efter 4, 8, 12 och 24 

månader samt efter 5 år.

”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för 

flickor med funktionell magsmärta och IBS
Philipson A1,2, Sandberg E1, Högström S1, Eriksson M2, Särnblad S2,3, Ekstav L3, 
Lorentzon Fagerberg U4, Mörelius E-L5, Bejerot S1,2, Möller M1,2, Duberg A1,2

1 Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. 2 Fakulteten för Medicin och hälsa, 
Örebro Universitet. 3 Barnkliniken, Region Örebro län. 

4 Centrum för Klinisk Forskning/Barnkliniken, Västmanlands Sjukhus, Västerås. 5 Linköpings Universitet.

Syfte

Att utvärdera effekten av en intervention   

med dans och yoga för flickor 9-13 år  

med funktionell magsmärta och/eller 

lättretbar tarm i form av så kallad i IBS  

(irritable bowel syndrome).

Kontakt i Region Västmanland:

ulrika.fagerberg@regionvastmanland.se

Bakgrund

Funktionell magsmärta drabbar många barn i skolåldern och urvalet av effektiva insatser 

är begränsade. Besvären riskerar att leda till minskad livskvalitet, skolfrånvaro och ökad 

vårdkonsumtion. Dans och yoga i grupp kan stärka välbefinnande genom lustfylld rörelse, 

gemenskap, förbättrad kroppskännedom och stressreducering.

Konklusion

Studien förväntas leda till ökad kunskap om en icke-farmakologisk insats för 

målgruppen som ett alternativ till den behandling som erbjuds idag.

Resultat

Just in TIME är ett projekt där 

intervention och datainsamling pågår. 

De första resultaten beräknas publiceras 

hösten 2019. Projektet utvärderas både 

kvalitativt med intervjuer och kvantitativt 

utifrån flera olika frågebatterier samt 

med en hälsoekonomisk analys. 

Objektiva mått är salivkortisol, tarmflora 

och aktivitetsgrad.



Food protein-induced enterocolitis 
syndrome (FPIES) i Sverige

Sammanfattning
De vanligaste orsakande födoämnena vid FPIES var komjölk, fisk och havre. Vanliga symtom var 
kräkningar, medvetandepåverkan och blekhet. Allergitester var som regel negativa och diagnosen ställdes 
utifrån klinisk symptombild. Reaktioner mot flera födoämnen var ovanligt. 

Bakgrund och syfte
FPIES är en icke-IgE-medierad födoämnesallergi 
som debuterar hos små barn. Några timmar 
efter intaget reagerar barnet  med bl a intensiva 
kräkningar. Tidigare studier är gjorda i ett fåtal 
länder och har gett varierande resultat. Studiens 
syfte var att kartlägga och karaktärisera FPIES i 
Sverige. 

Metod och material
Studien är retrospektiv och omfattar barn som 
fått diagnosen år 2008-2017. Samtliga svenska 
barnmedicinska kliniker har ombetts att bidra 
med FPIES-fall. Journaler har samlats in och om 
data saknats har kompletterande telefonintervju 
med förälder gjorts. Ett strukturerat 
frågeformulär har använts. 

Resultat
113 barn hade sammanlagt 437 akuta FPIES-
episoder (median 3, spridning 2 till mer än 15). 
Vanligaste orsakande födoämnen var komjölk, 
fisk och havre (fig 1). Medianåldern vid 
insjuknandet var 3,9 månader för komjölk och 
6,0 månader för övriga födoämnen. 

Genomsnittlig tid från intag till reaktion var 120 
min. Samtliga reagerade med upprepade 
kräkningar. Andra vanliga symtom var slöhet, 
blekhet och diarré (fig 2). Hos 13% beskrevs även 
kroniska symtom, framför allt besvär från mag-
tarmkanalen.

60% sökte vård akut och 27% sökte vid flera 
tillfällen. 27% vårdades inneliggande. 31 % fick 
läkemedel och 23% fick vätska intravenöst.

Majoriteten reagerade på ett födoämne och 
endast ett fåtal på fler än två (fig 3). Från 
insjuknande till diagnos var mediantiden 3,6 
månader. 48/113 barn (42%) utvecklade tolerans 
vid en medianålder av 24 månader (komjölk 22 
månader, övriga födoämnen 31 månader). 

Josefin Ullberg1, Mareike Fech-Bormann1, Ulrika Lorentzon Fagerberg1,2.
1Barn- och Ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, 2Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås

Kontaktuppgifter: Josefin Ullberg, Barn- och Ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, 021-17 30 00, josefin.ullberg@ltv.se

Framtid
FPIES läker ofta ut, men det saknas fortfarande 
kunskap om när detta sker. En uppföljande studie 
kommer att göras för att öka kunskapen om 
sjukdomens förlopp.
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Figur 1. Orsakande födoämnen

Figur 2. Akuta symtom

Figur 3. Antal orsakande födoämnen 
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Antal barn 113

Manligt kön, antal (%) 60 (53)

Hereditet för atopisk sjukdom (n=52), antal (%) 82 (74)

Atopisk sjukdom, antal (%)

Eksem 46 (41)

Astma 21 (19)

IgE-medierad allergi 14 (12)

Antal FPIES-episoder 437

Antal FPIES-episoder före diagnos, median (spridning) 2 (1-8)

Positivt pricktest vid diagnos (n=53), antal 1

Specifikt IgE ≥0,35 kU/L vid diagnos (n=89), antal 2

Diagnos ställd utan provokation, antal (%) 91 (81)


