Irritabel tarm – patofysiologi,
diagnostik och behandling
Clas-Göran af Björkesten

Irritabel tarm är en vanlig funktionell störning som förorsakar långvariga och återkommande magbesvär i form av buksmärta, buksvullnad, diarré och konstipation. Symtomen
har traditionellt inte kunnat förklaras med organiska abnormaliteter. Störd tarmmotilitet,
visceral hypersensitivitet och ändrad interaktion mellan hjärna och tarm, men även inflammationsmekanismer, genetiska och immunologiska faktorer, störd tarmflora, dietära faktorer
och enteroendokrina cellmekanismer antas bidra till störningen. Eftersom ingen kurativ
behandling existerar blir målet att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Uppdelningen
av syndromet i diarrédominerad, konstipationsdominerad och en blandad form öppnar
möjligheten för olika behandlingsprinciper. Denna artikel avser att ge en uppdaterad inblick i
störningens patofysiologi och behandlingsstrategier.

Med termen irritabel tarm (irritable bowel
syndrome, IBS) avses en funktionell störning
i matsmältningskanalen (functional gastrointestinal disorder, FGID) som förorsakar
kroniska och återkommande magbesvär i
form av buksmärta och ändrad tarmfunktion
(1). Till buksmärtan hör ofta en mot kvällen
förvärrad buksvullnad. Ett annat typiskt drag
för störningen är en fluktuerande symtombild
med tidvis besvärsfria eller lindrigare episoder.
Irritabel tarm uppdelas i tre undergrupper:
konstipationsdominerad (IBS-C), diarrédominerad (IBS-D) och en blandad form (IBS-M).
Var och en av dessa undergrupper utgör cirka
en tredjedel av det totala antalet personer med
syndromet. Uppdelningen har delvis underlättat förståelsen av tillståndet och öppnar
möjligheten för olika behandlingsprinciper.
Irritabel tarm förekommer i alla kulturer
med prevalenser i västvärlden mellan 5
och 22 procent och är 1,5 gånger så vanlig
bland kvinnor som bland män (2, 3)). I Fin-
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land har förekomsten bland vuxna ansetts
vara mellan 5 och 16 procent beroende på
diagnoskriterierna (4). Som en följd av att
irritabel tarm ofta är kopplad till andra besvär som dyspepsi, gastroesofagealt reflux,
funktionella urineringsbesvär, fibromyalgi,
kronisk trötthet, sömnlöshet, huvudvärk och
psykisk ohälsa leder den ofta till försämrad
livskvalitet, återkommande arbetsfrånvaro
och frekventa, över flera specialiteter fördelade läkarkonsultationer. Den belastning
irritabel tarm förorsakar både individen och
samhället är betydande. Utöver den sociala
bördan förorsakar irritabel tarm samhället
kostnader på kring 1 000 euro/patient/år. I
Finland har de årliga kostnaderna uppskattats
till 300 000 000 euro/år och två tredjedelar är
direkta kostnader relaterade till läkarbesök,
undersökningar och läkemedel (5).
Symtomen har traditionellt inte kunnat
beskrivas med organiska avvikelser och
ingen diagnosspecifik laboratorieundersökning existerar. Trots omfattande forskning är
patofysiologin för irritabel tarm inte på långt
när förklarad. Störd tarmmotilitet, visceral hypersensitivitet och ändrad interaktion mellan
hjärnan och tarmen har av tradition ansetts
vara centrala vid uppkomsten av symtom.
Nyare teorier tar även upp inflammationsmekanismer, genetiska och immunologiska
faktorer, tarmfloran, dietära faktorer och
enteroendokrina cellmekanismer som potentiella orsaker. Trots att dessa nyare teorier
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fortfarande anses något kontroversiella ser
det ut att finnas tillräckligt med bevis för att
även dessa mekanismer spelar viktiga roller
åtminstone hos en del personer. Därmed kan
inte irritabel tarm längre klassificeras som en
absolut funktionell störning. Eftersom symtomen vid irritabel tarm inte ser ut att kunna
förklaras med endast en etiologisk mekanism,
krävs en mycket större helhetsinblick för identifiering av de bakomliggande mekanismerna
och beslut om effektiv behandling.
Utöver de biologiska, biokemiska och fysiska faktorerna spelar också sociala faktorer
som omgivningen, kulturen, traditionerna,
föreställningarna och de ekonomiska förutsättningarna en roll i patofysiologin av irritabel tarm. Den biopsykologiska modellen
försöker förklara dessa med en något förenklad kategorisering i biologiska, psykologiska
och sociala faktorer och deras inverkan på
varandra (Figur 1) (6). Den biopsykosociala
modellen kan också tillämpas för att förklara
andra smärtrelaterade sjukdomar som migrän,
tensionshuvudvärk, kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi (7).

Patofysiologiska mekanismer
Gastrointestinal dysmotilitet anses vara en
av de mest centrala patofysiologiska mekanismerna vid irritabel tarm. Som exempel

Figur 1. Biopsykosocial modell vid irritabel tarm
Figuren beskriver bakomliggande faktorers inverkan
på uppkomsten av irritabel tarm men också deras
inverkan på varandra.
Biologiska faktorer: tarmmotilitet, tarmsensorik, tarmflora, hjärn-tarminteraktion, immunologi, inflammation,
genetik; psykologiska faktorer: sinnesstämning, ångest,
beroende, spegling, somatisering, kognitiva störningar;
sociala faktorer: föreställningar, utbildning, kultur, familjebakgrund, insjukningsbeteende, socialt stöd.
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på sambandet mellan tarmdysmotilitet och
irritabel tarm kan man nämna rapporterad
snabb tunntarmstransit bland personer med
IBS-D och långsam tunntarmstransit hos
personer med IBS-C. Eftersom andra studier
med hjälp av oralt administrerade röntgenpositiva markörer har kunnat påvisa identiska
tunntarmstransittider hos personer med IBSC och IBS-D samt friska kontroller, får man
dock anta att tunntarmens dysmotilitet spelar
en roll på sin höjd hos en del personer med
syndromet (8). Tarmtömningen är en komplex
händelse som förutsätter samverkan mellan
tjocktarmstransit, propagerande högamplitudperistaltik och bäckengolvsynergi koordinerad av det centrala, autonoma och enteriska
nervsystemet (9). Störd tjocktarmsmotilitet
har konstaterats bland personer med irritabel tarm. Tjocktarmstransittiden kan vara
kort hos personer med IBS-D medan en del
personer med IBS-C har förlängd transittid
(10). Precis som med tunntarmstransit spelar
avvikande tjocktarmstransit en roll endast hos
en del personer med irritabel tarm. Störningar
i det autonoma nervsystemet påverkar också
uppkomsten av irritabel tarm. Som en följd
av minskningen i den vagala aktiviteten har
andelen adrenerg sympatisk aktivitet kunnat
konstateras vara större vid IBS-D än vid IBSC och hos friska kontroller (11).
Buksmärta intar en central roll vid irritabel tarm och kan till stor del förklaras med
visceral hypersensitivitet. Smärtan kommer i
perioder med mycket kraftig intensitet, ofta
skattad till 7 på en visuell analog skala 0–10
under flera timmar. Studier som använt sig av
rektal ballongutvidgning har i flera repriser
bekräftat att personer med irritabel tarm har
lägre smärttröskel vid utvidgning av ändtarmen (12). Hypersensitiviteten begränsar sig
inte endast till tjocktarmen, utan sträcker sig
ända till det centrala nervsystemet. Visceral
hypersensitivitet påverkas vidare av kön,
peptider, immunologi, medvetande och emotionella faktorer Med allodyni avses smärta
uppkommen av en stimulus som i normala
fall inte ska förorsaka smärta och tillståndet
förklaras ofta med central hypersensitivitet.
Allodyni ser ut att förekomma oftare hos
personer med irritabel tarm än hos friska kontroller. Den utbredda hypersensitiviteten antas
delvis förklara varför personer med irritabel
tarm ofta har samexisterande somatiska och
psykiatriska sjukdomar. (13). Vid neurologisk
bilddiagnostik har man hos personer med irritabel tarm kunnat påvisa långvariga mikrostrukturella förändringar i hjärnan, speciellt i
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regioner som integrerar sensorisk information
och kortikotalamisk modulation (14). Dessa
förändringar i hjärnstrukturen ifrågasätter definitionen av irritabel tarm som en funktionell
störning utan strukturella avvikelser.
En känsla av uppsvälld buk är vanlig bland
personer med irritabel tarm. Man har föreslagit att en avvikande tarmgasansamling skulle
kunna förklara detta symtom, men studieresultaten i ämnet har varit motstridiga med varierande korrelation mellan mängden tarmgas
och svullnadssymtom. Fynd som försämrad
transit och nedsatt tolerans mot ansamlingen
gas tyder mera på att svullnadskänslan oftare
bör förklaras med visceral hypersensitivitet
och långsammare transit (15).
Mängden vatten i tarmen inverkar i allra
högsta grad på om avföringen är mjuk eller
hård och de olika undergrupperna av irritabel
tarm har av tradition baserats på avföringens
konsistens. Därmed kunde man anta att tarmens förmåga att utsöndra vatten är störd
hos personer med irritabel tarm. Jämfört med
andra mekanismer har ytterst få studier fördjupat sig i denna mekanism. Halten peptider
som deltar i regleringen av tarmsekretionen
har visat sig vara låg i tarmen hos personer
med irritabel tarm och framgångarna med
det nya läkemedlet lubiproston, som ökar
vattensekretionen, stöder dock teorin om
avvikande tarmsekretion som en betydande
faktor i patogenesen (16).
Otaliga peptider och transmittorsubstanser deltar i patogenesen av irritabel tarm.
De påverkar tarmmotiliteten, tarmkänseln,
permeabiliteten, vätskesekretionen och immunresponsen. Bland de bäst utredda peptiderna märks serotonin (5-hydroxitryptamin,
5-HT), kolecystokinin, glukagonliknande
peptid, somatostatin, neuropeptid Y, endokannabinoid, vasoaktiv intestinalpolypeptid
och kortikotropinfrisättande hormon (CRH)
(1). Man har till exempel kunnat visa att
5-HT3-receptorer spelar en central roll vid
visceral smärta och att personer med IBS-D
har förhöjda nivåer av serotonin i tarmslemhinnan (17). Rubbad peptidbalans vid irritabel
tarm är delvis en följd av genetiska orsaker.
Polymorfismen bland de gener som reglerar
peptidsyntes och peptidmetabolism, jonkanal
funktion på slemhinnenivå, återupptagning
av neurotransmittorer, receptorfunktion och
inflammationsbenägenhet bidrar å andra
sidan till sjukdomsfenotyperna och svårighetsgraden (18).
Mängden mikroorganismer i människokroppen överstiger mängden egna celler
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tiofaldigt och det organ med den klart största
mängden mikroorganismer är tjocktarmen.
Efter en aktiv bakteriekolonisering under det
första levnadsåret håller sig tarmmikrobiomet
relativt stabilt. Det kan emellertid rubbas av
både genetiska och immunologiska orsaker,
men också av miljöfaktorer. Tarmmikrobernas
uppgift är bland annat att förbättra tillgängligheten av näringsämnen, tillhandahålla energi,
producera vitaminer, bevara balans i immunförsvaret och upprätthålla homeostasen (19,
20). Inflammatorisk tarmsjukdom anses vara
en följd av okontrollerad och obalanserad
tarmflora kopplad till ökad tarmpermeabilitet
och avvikande immunrespons (21). En störd
tarmflora kan utöver ökad produktion av
kortkedjade fettsyror och gas också indirekt
aktivera det medfödda immunförsvaret med
ökad cellpermeabilitet, störd funktion i det enteriska nervsystemet och slutligen funktionell
störning som följd. Ändringar i bakteriesammansättning har kunnat påvisas i både tarmslemhinnan och avföringen hos personer med
irritabel tarm och anses vara en delorsak till
syndromet (22). Efter akut gastroenterit kan
upp till 10 procent utveckla postinfektiöst IBS
och av dessa kan över hälften ha en avvikande
tarmfunktion flera år efter den akuta episoden. Inflammationsprocessen och obalansen
i tarmfloran som bidragande orsaker till både
icke-infektiös och postinfektiös irritabel tarm
talar starkt för behandling med avsikt att korrigera mikrobobalansen (23).
Kopplingen mellan kost och buksymtom är
vida känd och över hälften av alla personer
med irritabel tarm upplever att vissa födoämnen förvärrar symtomen (24). Ett centralt
mål i behandlingen har varit att undvika födoämnen som leder till ökad gasproduktion
och att samtidigt föredra lättlösliga fibrer.
Man har länge varit medveten om att den av
tarmbakterierna igångsatta jäsningsprocessen
av olösliga kolhydrater leder till att det i tjocktarmen bildas bland annat metan, koldioxid
och väte. Utöver gasbildning kan detta via
osmos leda till ökad tarmsekretion av vatten
med diarré som följd. Tidigare har man antagit
att fruktosfri diet bäst eliminerar denna typ av
jäsning, men under de senaste åren har man
upptäckt att även andra kortkedjiga kolhydrater som fermenteras i tjocktarmen kan
förorsaka betydande symtom hos personer
med irritabel tarm (25). Exempel på dessa så
kallade FODMAPs (fermentable oligo-, di,
and monosaccharides and polyols) är fruktaner som inulin, galaktaner, laktulos, laktos,
fruktos och sockeralkoholer som xylitol och
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sorbitol. Andelen FODMAPs i den normala
kosten antas vara kring 50 gram om dygnet.
Vete och lök är typiska fruktankällor, medan
galaktaner påträffas i baljväxter och svampar.
Sötningsmedlet sorbitol förekommer även
naturligt i plommon. Tarmens förmåga att
absorbera små fruktosmängder är i allmänhet god medan större mängder oftast leder
till symtom. Tarmens oförmåga att ta tillvara
fruktos är rentav vanligare än försämrad absorption av laktos. Samtidigt intag av glukos
förbättrar absorptionen av fruktos vilket delvis
förklarar varför personer med irritabel tarm
oftast tål vanligt hushållssocker, det vill säga
sackaros, som består av glukos och fruktos i
förhållandet 1:1 (25). Absorptionen av laktos
i tunntarmen är beroende av laktasaktiviteten och med hjälp av laktaset spjälkas laktos
till glukos och galaktos. Cirka 17 procent av
finländarna har minskad laktasenzymaktivitet efter barndomen vilket leder till nedsatt
laktasabsorption med möjliga tarmbesvär
som följd. I en kost som går ut på att undvika
FODMAPs behöver laktos undvikas endast
vid minskad eller utebliven laktasaktivitet.

Diagnostik
De nuvarande, år 2006 uppdaterade diagnostiska kriterierna (Rom III) definierar störningen som ett syndrom med återkommande
buksmärta eller obehagskänsla i buken minst
tre dagar per månad under de tre senaste
månaderna med minst två av följande tre
drag: 1) symtomlindring efter tarmtömning, 2)
varierande tarmtömningsfrekvens, 3) ändring
av avföringskonsistens eller avföringsform.
Diagnosen kan ställas minst sex månader efter
symtomdebut (6). Målsättningen med kriterierna har varit att i stället för att utesluta organiska sjukdomar med i många fall onödiga

Tabell I. Symtom eller fynd vid diagnostik av irritabel
tarm som ökar sannolikheten för organisk sjukdom
• Oförändrad diarré
• Svår konstipation
• Blodig avföring
• Viktminskning
• Feber
• Ändrad tarmfunktion hos personer över 45 år
• Förekomst av kolorektalt karcinom, inflammatorisk
tarmsjukdom eller celiaki i släkten
• Nattliga symtom
• Ständigt förvärrade symtom
• Avvikande bukpalpationsfynd
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och arbetsamma diagnostiska undersökningar
möjliggöra diagnostik på basis av positiva
fynd. På grund av överlappande symtom
med till exempel celiaki och inflammatorisk
tarmsjukdom, vars förekomst dessutom stigit
markant under de senaste tre årtiondena,
blir irritabel tarm ändå ofta i praktiken diagnostiserad genom uteslutning. Ytterligare
undersökningar i uteslutningssyfte är speciellt
nödvändiga om det förekommer oroväckande symtom eller fynd som är otypiska för
irritabel tarm (Tabell I). Förekomsten av dessa
ökar sannolikheten för organisk sjukdom.
Blodanalys kan utesluta bland annat anemi,
hypersedimentation, laktosintolerans, celiaki,
hypo- och hypertyreos, hyperparatyreos samt
hypo- och hyperkortisolism. Avföringsanalys
kan utesluta infektion medan bestämning av
kalprotektinhalten i avföringen i bästa fall är
ett praktiskt och billigt sätt att skilja mellan
organisk (hög halt) och funktionell (låg halt)
diarré och sålla fram de patienter som behöver genomgå koloskopi för uteslutning av
ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Däremot
fungerar det fekala kalprotektinet sämre vid
differentiering mellan irritabel tarm och mikroskopisk kolit. I Finland har närmare hälften
av alla patienter med irritabel tarm genomgått
koloskopi minst en gång och 15 procent har
genomgått undersökningen två gånger (5).
En person under 45 år som uppfyller Romkriterierna och inte uppvisar oroväckande
tecken kunde dock tryggt diagnostiseras och
behandlas utan arbetskrävande endoskopier.

Behandling
Eftersom orsakerna till irritabel tarm är mångbottnade och i de flesta fall oklara kan kurativ
behandling inte vara det primära målet. Därmed blir målet i stället att lindra symtomen
och förbättra livskvaliteten. En patientcentrerad approach med ett förtroendegivande och
kontinuerligt patient-läkarförhållande är en
förutsättning både för lyckad behandling och
för korrekt diagnos. Det har visat sig vara en
stor utmaning att utveckla aktiva läkemedel
med en statistiskt signifikant effekt som är
bättre än hos placebo, eftersom upp till 50
procent av personer med irritabel tarm kan
uppleva en betydande lindring av behandling
med placebo (26).
Vid lindriga symtom är ofta förändrad livsstil som mer motion och kostfaktorer som
ökat intag av lösliga fibrer (till exempel ispaghula) av betydelse. Upp till tre fjärdedelar
av alla personer med irritabel tarm ser ut att
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Tabell II. Födoämnen kategoriserade enligt hög eller
låg FODMAP-halt.
Innehåller rikligt med FODMAPs
• Vete, korn, råg
• Kål, sparris, lökväxter (inkluderar vitlök)
• Äpple, vattenmelon
• Svamp
• Baljväxter
• Sötningsmedlen xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol
• Prebiotika som inulin och frukto-oligosackarider
• Honung
Innehåller små mängder FODMAPs
• Ris, havre, bovete, majs, potatis, spelt (dinkel)
• Broccoli, morot, squash, sallat, aubergin, selleri
• Banan, apelsin, citron
• Blåbär, jordgubbar
• Glukos, lönnsirap, mörk choklad
• Sötningsmedlen aspartam, acesulfam K
FODMAP: fermentable oligo-, di-, and
monosaccharides and polyols

få symtomlindring av FODMAP-eliminering
under 4–6 veckor. Ofta kan det till och med
räcka med att bara eliminera de mest typiska
orsakerna som laktos, fruktos, sorbitol, baljväxter, lökväxter och kål. Eftersom de långvariga hälsoeffekterna av FODMAP-eliminering
är okända och en risk för spårämnes- och
vitaminbrist föreligger vid en begränsad diet,
bör en alltför strikt och långvarig elimineringsdiet undvikas. För att säkerställa en allsidig
och ändamålsenlig diet är kostrådgivning av
en näringsterapeut i många fall att rekommendera (27). Tabell II tar upp exempel på
både FODMAP-rika och FODMAP-fattiga
födoämnen.
Intag av probiotiska tarmbakterier av typen
Bifidobacterium, Lactobacillus och Streptococcus ser ut att ha en positiv effekt på symtomen
vid irritabel tarm. Utöver att bakterierna
har en stärkande och balanserande effekt
på slemhinnans immunförsvar antar man
att de genom att öka slemproduktionen kan
bidra till förbättrad tarmmotilitet. Probiotika
antas också kunna minska den viscerala
hypersensitiviteten, och en del stammar av
typ Lactobacillus har även visat sig påverka
smärtförnimmelsen genom att öka antalet
m-opioid- och kannabinoidreceptorer i tarmens epitelceller (23).
Fekal mikrobiotatransplantation (FMT,
avföringstransplantation) har visat sig vara en
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effektiv behandling vid återkommande Clostridium difficile-enterit, och det finns tecken
som tyder på att FMT kan vara effektivt vid
andra mag- och tarmsjukdomar där förändrad bakteriemiljö förekommer. Studierna om
FMT vid funktionella tarmbesvär är dock
ytterst begränsade och inga randomiserade
studier har ännu publicerats. Resultaten från
en fall-kontrollstudie på 13 patienter med
irritabel tarm (9 IBS-D, 3 IBS-C, 1 IBS-M)
är dock lovande med avsevärd lindring av
symtomen hos sammanlagt 9 patienter under en uppföljningsperiod på 6–18 månader
(28). I Finland har FMT utförts med hjälp av
koloskopi, där en suspension innehållande
donerade fekalbakterier sprutats in i proximala kolon. Även andra administrationssätt
som till exempel lavemang, nasogastrisk eller
nasoenterisk sond kan användas och i framtiden kommer det antagligen att vara möjligt
att använda peroralt administrerade fekalbakteriekapslar. Trots hoppingivande resultat och
en logisk grund kan FMT dock än så länge
inte rekommenderas som behandlingsform i
klinisk praktik vid irritabel tarm (28).
Rifaximin är ett syntetiskt rifamycinderivat
med försumbar tarmabsorption. Det saknar
signifikanta interaktioner med andra läkemedel och har en obetydlig effekt på den normala
tarmfloran. Det har använts mot turistdiarré
förorsakad av Eschericia coli, återkommande
svår Clostridium difficile-enterit samt vid profylax mot hepatisk encefalopati. Dess effekt
mot både diarrédominerad och konstipationsdominerad irritabel tarm har utretts i flera
placebokontrollerade studier och resultaten
är lovande i fråga om såväl lindring av smärta
som svullnadssymtom. Klinisk erfarenhet har
dock visat att symtomen kan återkomma efter
behandling med rifaximin, vilket kan kräva
återkommande kurer. Den optimala dosen
är än så länge inte klarlagd och de långvariga
följderna av rifaximinbehandling vid irritabel
tarm är heller inte kända (23).
En psykiatrisk approach med psykoterapi,
hypnoterapi och stresshantering har uppvisat
det bästa resultatet vid samtidiga stress- och
ångestsyndrom. Tillgången på sakkunniga
terapeuter med erfarenhet av behandling av
irritabel tarm begränsar emellertid möjligheterna att använda dessa behandlingsformer
(29). Tricykliska antidepressiva och selektiva
serotonin-återupptagshämmare (SSRI) har
visat sig effektiva vid lindring av globala symtom, visceral smärta och smärtförnimmelse.
Kramplösande mer eller mindre antikolinerga läkemedel såsom klidiniumbromid,
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metamizol och pitofenon används ofta, men
vanligen endast med begränsad effekt. Vid
diarré kommer ofta loperamid till användning.
Känsligheten för detta preparat är mycket
varierande och dosen måste därför utprovas
individuellt. Opioider har ofta primärt en bra
effekt på diarrésymtom men bör undvikas
på grund av missbruksrisken. 5-HT3-receptorantagonisterna alosetron och ramosetron
kan förbättra situationen för personer med
diarrédominerad irritabel tarm genom att de
dämpar motiliteten och den viscerala smärtupplevelsen. Användningen av alosetron
har begränsats av risken för utveckling av
ischemisk kolit medan ramosetron för när-

varande finns att tillgå endast i Japan, Korea
och Thailand (29). De studier som antyder
att pepparmyntsolja relaxerar glatt muskulatur, minskar visceral hypersensitivitet och
modifierar smärtförnimmelsen är begränsade
och något motstridiga. En del personer med
irritabel tarm ser ändå ut att få lindring av
detta preparat (29).
De prosekretoriska läkemedlen linaklotid
och lubiproston har uppvisat mycket lovande
resultat i behandlingen av konstipationsdominerad irritabel tarm. Linaklotid aktiverar
enzymet guanylatcyklas med ökad vätskesekretion i tarmepitelet som följd. Läkemedlet
är i allmänhet väl tolererat men med diarré

Tabell III. Sammanfattning av olika behandlingsmetoder vid irritabel tarm.
Kategori
Funktion/mekanism
Exempel
Laxativ*
Osmos, ökar vätskehalten
Laktulos* (Duphalac®, Levolac®),
polyetylenglykol* (Pegorion®, Movicol®)
Klassiska laxativ
Stimulering av tarm
Bisakodyl (Metalax®, Toilax®),
natriumpikosulfat (Laxoberon®)
Bulkmedel*
Vätskebindande
Psyllium/ispaghula* (Agiocur®, Laxamucil®,
Vi-Siblin®), vetekli
Antispasmolytika
Antikolinerger
Metamizol + pitofenon (Litalgin®), klidiniumbromid (Librax®), hyuskinbutylbromid (Buscopan®)
Preparat mot diarré*
m-opioidreceptoragonism
Loperamid* (Imocur®, Imodium®, Lopex®)
Encefalinasinhibition
Racekadotril (Hidrasec®)
Serotoninantagonism
Alosetron, ramosetron, cilansetron
Preparat mot konstipation* Serotoninagonism
Prukaloprid* (Resolor®),
Kloridkanalaktivering
Lubiproston*
Guanylatcyklasagonister
Linaklotid* (Constella®)
Antidepressiva medel*
Tricykliska antidepressiva
Amitriptylin* (Triptyl®, Klotriptyl mite®,
Limbitrol®), doxepin* (Doxal®)
Selektiva serotoninåterupp- Citalopram* (Cipramil®, Sepram®),
tagshämmare (SSRI)
escitalopram* (Cipralex®), venlafaxin* (Efexor®),
paroxetin* (Seroxat®)
Antiinflammatorisk
Mastcellstabilisering, block- Kapsazepin, ketotifen
behandling
ering av proteasaktiverade
receptorer
Antibiotika*
Reglering av tarmflora
Neomycin, rifaximin* (Targaxan®, Rifacol®)
Övrig farmakologi
Bindning av gallsyror
Cholestyramin (Questran®)
Antinociception
Melatonin
Probiotika*
Balansering av tarmflora
VSL-3*, Lactobacilli*, Bifidobacteriae*
Fekal mikrobiotatransplan- Balansering/korrigering
Via näsmagsond, lavemang, koloskopi
tation
av tarmflora
Kost*
Minskning av fermentation
FODMAPs*
Förbättring av
Kiwi
tarmimmuniteten?
Supportiv ickefarmakologisk Psykoterapi
Biofeedback, kognitiv beteendeterapi,
behandling
hypnoterapi, avslappningsövningar
Alternativ medicin
Oklar mekanism
Akupunktur, ingefära, massage, pepparmyntsolja
Centrala och/eller lovande behandlingsalternativ är utmärkta med asterisk (*); VSL3: Probiotikablandning
bestående av sammanlagt åtta olika Lactobacillus-, Bifidobacter- och Streptococcus-arter; FODMAP:
fermentable oligo-, di-, and monosaccharides and polyols.
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och gasbildning som relativt vanliga biverkningar (30). Lubiproston aktiverar kloridkanaler i tarmepitelet, vilket leder till ökat
flöde av klorid och vatten in i tarmkanalen.
Lubiprostons biverkningar är jämförbara med
linaklotids. Prukaloprid har en stark affinitet
till tarmslemhinnans 5-HT4-receptorer och
den har en prokinetisk effekt på flera håll i
matsmältningskanalen. Den förbättrar motiliteten i ventrikeln, duodenum och kolon och
effektiviserar kontraktionerna vid tarmtömning. Andelen män i prukalopridstudierna
har varit otillräcklig för att läkemedlets effekt
och säkerhet hos män ska kunna påvisas och
därför kan läkemedlet för närvarande endast
förskrivas till kvinnor. Illamående, diarré
och buksmärta är de oftast rapporterade
biverkningarna. I motsats till det numera
återkallade prokinetiska medlet cisaprid,
har prukaloprid inte konstaterats förlänga
QT-tiden (31). Eftersom bulkmedel som ispaghula och osmotiska laxativ som laktulos och
makrogol i de flesta fall ger en tillräcklig symtomlindring och dessutom är billiga kvarstår
ändå dessa som naturliga förstahandsval vid
behandling av konstipationssymtom. Tabell
III sammanfattar behandlingsalternativen
vid irritabel tarm.

Sammanfattning
Irritabel tarm är en ytterst komplex störning
som saknar en enkel bakomliggande orsak.
Syndromets komplexitet kan väl beskrivas
med svårigheterna som uppkommer i olika
skeden, från första början av diagnostiken till
vidare behandling och uppföljning. Dagens
symtombaserade diagnostiska kriterier har
utvecklats med den goda föresatsen att göra
det lättare att ställa en exakt diagnos utan
onödiga och kostsamma undersökningar. I
praktiken ser det ut att ha gått tvärtom. De
positiva diagnoskriterierna kan nämligen
vara svåra att tillämpa och de flesta patienter
genomgår i värsta fall flera endoskopiska
och radiologiska undersökningar och otaliga
läkarkonsultationer innan diagnosen slutligen
kan fastställas. Efter fastställd diagnos kan
det vara svårt att genomföra en konsekvent
behandling när ytterligheter som dåligt tolererad evidensbaserad läkemedelsbehandling
och betydande placeboeffekt av alternativa behandlingsformer kan förekomma hos
samma individ.
En förutsättning för lyckad behandling är
ändå att kommunikation mellan läkare och
patient fungerar och att läkaren har diagnos-
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och behandlingsriktlinjerna klara för sig. Irritabel tarm kan och bör i första hand både
diagnostiseras och behandlas i primärvården.
Det finns varken resurser eller behov för
komplicerade diagnostiska uteslutningsundersökningar för den övervägande majoriteten.

Patientfall 1:
En 26-årig kvinna kommer till primärvårdsmottagningen på grund av buksymtom. Inga
sjukdomar är diagnostiserade. Anamnestiskt
inga operationer, inga graviditeter, inga
regelbundna medicineringar. Patienten är
slank med ett BMI på 20. Menstruationscykeln är regelbunden. Det aktuella problemet
är en mot kvällen förvärrad buksvullnad,
buksmärta och oregelbunden tarmtömning.
Avföringen är i regel hård. Symtomen har
varat i flera år med en klar förvärring under
de senaste månaderna. Sporadisk användning
av fibertillägg har möjligen haft en lindrig effekt på symtomen. Patienten har inte märkt
något klart samband mellan födoämnen och
symtomen. På grund av förstoppning och
buksmärta var hon tvungen att besöka sjukhusjouren för ett par veckor sedan; situationen lättade efter lavemang. Bukröntgen visade
koprostas, laboratoriefynden var normala och
toucheringsfyndet efter lavemang var normalt.
Vilka kunde utrednings- och behandlingsstrategierna vara?

Diskussion till patientfall 1:
Patientens habitus talade mot hypotyreos,
hyperparatyreos eller hypokortisolism och
TSH-, kalcium- och elektrolytnivåerna var
alla normala. Patientens måltids- och arbetsrytm visade sig vara mycket oregelbunden.
Inga grundläggande dietfel kunde påvisas.
Symtomen passade in på konstipationsdominerad irritabel tarm (IBS-C). Hon
informerades om sambandet mellan FODMAPs och funktionella bukbesvär, varefter
rekommendationen blev att öka fiberintaget
med att regelbundet i första hand använda
bulkmedel (ispaghula) och i andra hand
laktulos eller makrogol. Hon fick också lov
att tillfälligt använda natriumpikosulfat.
Vikten av ett tillräckligt vätskeintag och en
regelbunden tarmtömningsrutin poängterades. Inga endoskopier programmerades.
Situationen korrigerades gradvis, men inte
helt och hållet, efter att patienten motiverats
till ökat fiberintag och regelbundnare vanor.
Om inte situationen i framtiden underlättas
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och patienten bevisligen använder tillräckligt
med fibrer/osmotiska laxativ, kunde en mer
systematisk näringsterapeutisk utredning
göras och linaklotid eller prukaloprid provas.

Patientfall 2:
En 72-årig kvinna besöker hälsostationen
p.g.a. svår vattnig diarré. Hon har kandesartanbehandlad hypertension, tyroxinsubstitution och regelbunden användning av NSAID
mot allehanda smärtor. Den vattniga diarrén
har varit oförändrad under de två senaste
månaderna. Inget blod har synts avföringen.
Antalet tarmtömningar har varit 5–10 per
dygn. Varken buksmärtor eller viktminskning
har förekommit. Patienten har aldrig varit
med om något liknande förut. Inga ändringar
har gjorts i medicineringen och inga antibiotikakurer har skrivits ut det senaste året. Inga
kolonkarcinom har påträffats i den närmaste
släkten. Normala värden för hemoglobin, TSH
och laktasaktivitet samt låga transglutaminasoch gliadinpeptidantikroppar konstateras. Avföringsodlingarna är negativa. Däremot är det
fekala kalprotektinet något förhöjt, 120 µg/g
(referensvärde < 100 µg/g). Allmäntillståndet
på mottagningen är gott. Vilka är utredningsoch behandlingsstrategierna?

Diskussion till patientfall 2:
Eftersom risken att insjukna i kolorektal
cancer stiger markant med åldern, kräver
förändrad tarmfunktion hos en äldre person
endoskopiska utredningar. Patienten genomgick koloskopi med de makroskopiska
fynden normal tarmslemhinna och lindrig
sigmadivertikulos. Tarmbiopsierna avslöjade
en lymfocytdominerad inflammation i kolonslemhinnan, vilket tydde på lymfocytkolit.
Patienten fick rådet att börja använda bulkmedel (ispaghula) regelbundet och vid behov
loperamid. Symtomen gick snabbt över och
vid kontrollen fyra månader senare mådde patienten bra. Helt återställd var tarmfunktionen
inte med i snitt två tarmtömningar halvmjuk
avföring per dygn. Hon råddes fortsätta med
behandlingen.
Lymfocytkolit och kollagenkolit är mikroskopiska koliter och kan därmed upptäckas
endast vid histologisk undersökning av tarm
slemhinnan. Speciellt hos yngre personer blir
antagligen en och annan lindrigare mikroskopisk kolit odiagnostiserad och behandlad
som irritabel tarm. Det sker sällan någon
skada om behandlingsresponsen är bra. Dessa
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koliter saknar maligniseringspotential och
sjukdomsförloppet är fluktuerande och därför
har grundbehandlingen oftast som primärt mål
att lindra symtomen med hjälp av loperamid
och bulkmedel. Vid svårare symtom kan även
en peroral budesonidkur användas. I fall som
detta får symtomatisk behandling dock inte påbörjas utan adekvata utredningar, eftersom en
sådan markant förändring av tarmfunktionen
kan vara en följd av flera organiska sjukdomar
såsom maligniteter, gallsyrediarré, celiaki, (iatrogen) hypertyreos, ulcerös kolit och Crohns
sjukdom. Den mest logiska förklaringen till
patientens lindrigt förhöjda kalprotektinnivå
kunde vara hennes användning av NSAID.
Preparaten kan irritera matsmältningskanalens
slemhinna med lokal neutrofilaktivering som
följd. Trots att kalprotektinet är ett neutrofilprotein, kan det också ibland stiga något vid
lymfocytkolit. Sigmadivertikulosen har inget
samband med symtomen.
Clas-Göran af Björkesten
clas-goran.af.bjorkesten@hus.fi
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Summary
Irritable bowel – pathophysiology, diagnostics, and treatment
Irritable bowel syndrome (IBS) is a common functional gastrointestinal disorder causing chronic and
sometimes disabling abdominal symptoms such as abdominal pain, bloating, diarrhea, and constipation. The exact pathogenesis of IBS is unknown. Traditional explanations, such as disturbed gut motility, visceral hypersensitivity, and altered gut-brain interaction have recently been complemented with
theories such as inflammation, genetics, immunological mechanisms, altered gut microbiota, dietary
factors, and enteroendocrine cell mechanisms. Since no cure exists, treatment strives to diminish symptoms and improve quality of life. This review aims to provide updated insight into pathophysiological
mechanisms, diagnostics, and treatment strategies.
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