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Det finns inga patognomona sym-
tom vid akut pankreatit, varför diagno-
sen idag görs sannolik i akutsituationen
genom en sammanvägning av anamnes,
status och mätning av serumamylas
samt genom uteslutande av andra sjuk-
domar med likartad symtomatologi.
Riktigheten i diagnosen kan sedermera
i de mer uttalade fallen bekräftas an-
tingen med dynamisk datortomografi
eller genom laparotomi. I flertalet fall
kommer dock endast den kliniska bil-
den och laboratorievärdena att vara
vägledande, eftersom datortomografi
inte behövs för den praktiska handlägg-
ningen och laparotomi skall undvikas
så långt möjligt. 

I en stor andel av fallen kommer dia-
gnosen därför att förbli en sannolikhets-
diagnos, låt vara på mycket god grund.

Amylasets sensitivitet
och specificitet
Serumamylas är en av våra allra

äldsta laboratorieanalyser och har an-
vänts i klinisk verksamhet i snart 70 år
[1]! I Sverige används idag serumamy-
las som det i princip enda laboratorie-
hjälpmedlet på akutmottagningen för
att ställa diagnosen akut pankreatit.
Provets värde är emellertid begränsat,
inte minst på grund av att man påvisat
förhöjningar av S-amylas inte bara vid
snart sagt alla intraabdominella akuta
sjukdomar utan även vid en rad extraab-
dominella tillstånd, såsom hjärtinfarkt
och pneumoni, och vid kroniska till-
stånd som gastrointestinal cancer [2].
Specificiteten är därför låg i intervallet
mellan övre gränsen för referensvärdet
och det dubbla värdet; så låg att man kli-
niskt inte bör tillmäta det någon bety-
delse alls.

I ett ännu inte slutbearbetat konseku-
tivt material omfattande 217 sjukdoms-
episoder insamlat under elva månader
på kirurgiska kliniken i Lund, där man
utgått från förhöjda serumamylasvär-
den, var specificiteten inte 90 procent
vid dubbla övre referensvärdet; vid fyra
gånger över referensvärdet uppgick inte
specificiteten till 95 procent ens när dia-
gnosen bara klassades som trolig (Ta-
bell I).

Den initiala kliniska bedömningen,
där svar på S-amylas sammanvägts med
anamnes och status, var – som förväntat
– bättre än att ställa diagnos enbart på
basis av S-amylas, främst på grund av
att man kände till att en del av patienter-
na redan behandlades för sjukdomar av
differentialdiagnostisk betydelse, ex-
empelvis spridda maligniteter. Resulta-
tet får tjäna som exempel på att serum-
amylas vid diagnostiken av akut pan-
kreatit inte är ett specifikt prov.

Sensitiviteten för akut pankreatit vid
bestämning av S-amylas begränsas av
tre faktorer: den snabba elimineringen
av amylas ur cirkulationen, den störda
blodcirkulationen i pankreas vid svår
pankreatit samt den bristande syntesen
av pankreasenzymer i samband med
pankreatiten. I de flesta pankreatitmate-
rial normaliseras amylasnivåerna redan
inom två till tre dygn efter ankomsten
till sjukhuset. En lång anamnes (mer än
två eller tre dygn) är sannolikt därför
den vanligaste förklaringen till att man
finner patienter med akut pankreatit och
normala eller endast måttligt förhöjda
amylasnivåer.

Bedömning av sensitiviteten hos me-
toder för att diagnostisera akut pankrea-

tit bör således baseras på prov tagna
inom 48 timmar från insjuknandet. I lit-
teraturen förekommer också uppgifter
om att de svåraste akuta pankreatiterna
inte leder till förhöjda amylasnivåer i
serum [3]. Inte sällan rör det sig då san-
nolikt om patienter med infekterade ne-
kroser efter en symtomfattig akut pan-
kreatit, varvid den initiala akuta pankre-
atiten är överspelad flera dygn innan det
första blodprovet tagits.

En annan ovanlig förklaring till akut
pankreatit med normalt amylas är pan-
kreasamylasbrist [4], ett tillstånd som
troligen förekommer hos ca 1 procent
av befolkningen. Ytterligare en förkla-
ring kan vara samtidig hyperlipidemi,
där höga fettkoncentrationer i blodet
kan störa amylasanalysen. Tillsammans
kan detta förklara att man i ett ameri-
kanskt material gjorde troligt att mellan
20 och 30 procent av patienterna med
datortomografi- eller laparotomiverifi-
erad akut pankreatit, dvs de mer uttala-
de inflammationerna, har normalt S-
amylas [5].

Det är väl belagt att det inte finns nå-
gon korrelation mellan graden av för-
höjning av serumamylas och inflamma-
tionens svårighetsgrad, och sedan dia-
gnosen väl ställts finns det ingen anled-
ning att fortsätta att mäta amylas efter-
som handläggningen bör ske oavsett
amylasvärdet: bukstatus samt hur pati-
enten mår skall vara vägledande. En-
dast under frågeställning om utveckling
av pankreaspseudocysta kan det bli ak-
tuellt med upprepade mätningar av S-
amylas. Amylas i peritonealvätska upp-
visar mångfaldigt högre värden än se-
rumamylas vid akut pankreatit, men
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Tabell I. Slutlig sannolikhet (procent) för diagnosen akut pankreatit vid 217 konsekutiva sjuk-
domsepisoder där laboratoriet redovisat ett S-amylas över 9,9 mikrokat/l (övre referensvärde
5,0) på en kirurgisk klinik under elva månader.

Slutlig bedömning av sannolik-
Första uppmätta S-amylasvärde vid sjukdomsepisoden

heten för diagnosen akut pankreatit ≥10,0 ≥15,0 ≥20,0

Säker 53 67 75
Trolig 24 20 17
Möjlig 18 5 2
Osannolik 12 7 6



diagnotisk laparocentes görs idag myc-
ket sällan.

Urinamylas tillför inte diagnostiken
av akut pankreatit något ytterligare som
inte serumamylas redan gjort, och an-
vänds idag i princip endast vid misstan-
ke om makroamylasemi [6]. Studier av
kvoten mellan S-amylas och S-kreati-
nin, »amylasclearance», har inte någon
plats i kliniken 1997 [7].

Sammanfattningsvis är visserligen
S-amylas ett snabbt, billigt, väl inarbe-
tat och allmänt tillgängligt prov, men la-
borationens resultat kan tillmätas ett
värde först när det kombineras med kli-
niska data; normala eller lätt förhöjda
värden adderar föga till eller från dia-
gnosen akut pankreatit. Först när värdet
är rejält högt, fem gånger över normal-
gränsen eller mera, närmar sig specifi-
citeten för S-amylas vid akut pankreatit
98 procent. Det bör dock betänkas att
om patienten har en anamnes på buk-
sjukdom längre än tre dagar kan amy-
lasnivåerna redan ha hunnit normalise-
ras.

Analys av specifika
pankreasenzymer
Omkring hälften av amylasaktivite-

ten i serum emanerar från bukspottkör-
teln, medan den andra hälften kommer
från munhålans spottkörtlar (salivamy-
las). Sedan flera år tillbaka finns det me-
toder för bestämning av helt specifika
pankreasenzymer i serum. Exempel på
detta är, förutom pankreasisoamylas,
pankreaslipas, profosfolipas A2, trypsi-
nogen 1 och 2, elastas 1 och 2 med fle-
ra.

De mest kliniskt beprövade är pan-
kreasisoamylas och lipas, men de kli-
niska studier som presenterats under se-
nare år har inte givit några övertygande
hållpunkter för att dessa metoder skulle
vara överlägsna serumamylas för dia-
gnostiken av akut pankreatit [6]. Dessa
metoder kan däremot ha en viss plats i
diagnostiken av kronisk pankreatit i den
uttalade form där man är intresserad av
att mäta subnormala nivåer av specifika
pankreasenzymer.

Prognostisering
Eftersom det i en begränsad andel av

fallen – sannolikt mindre än 10 procent
av samtliga som får diagnosen akut pan-
kreatit – kan vara svårt att förutsäga in-
flammationens kliniska förlopp, och ef-
tersom det är ytterst väsentligt att klas-
sificera pankreatitens svårighetsgrad
om man avser att jämföra olika behand-
lingar med varandra, eller olika behand-
lingscentras resultat, har många pro-

gnostiska system föreslagits. En ge-
nomgång av litteraturen talar dock sna-
rast för att man överdrivit letandet efter
prognostiska test under senare år, och
att flertalet av de »nya» parametrar som
föreslagits är både dyra och opraktiska. 

Det förefaller idag klart att det finns
ett mycket begränsat teoretiskt under-
lag för att man med med ett eller ett få-
tal enkla test, med sensitivitet och spe-
cificitet så höga att testen skall kunna
användas kliniskt, skall kunna prognos-
tisera förloppet för en så komplex sjuk-
dom som svår akut pankreatit [8]. För
att skilja ut patienter med nekrotiseran-
de pankreatit rekommenderas därför
idag att man i första hand selektivt utför
en dynamisk datortomografi på patien-
ter där den kliniska bilden (påverkad
vätskebalans och manifestationer i ex-
trapankreatiska organ) gör diagnosen
svår akut pankreatit trolig [9]. Eventu-
ellt kan viss ytterligare information er-
hållas genom mätning av S-CRP (C-re-
aktivt protein) [10] eller någon av inter-
leukinerna, i första hand interleukin 6
[11], men marginalnyttan – om dyna-
misk datortomografi gjorts – är mycket
liten.

Hur ter sig framtidens
laboratoriediagnostik?
I ett nyligen i British Medical Jour-

nal publicerat försök bestämdes kom-
plexbundet trypsin–antitrypsin av en
finsk forskargrupp [12]. Det visade att
serumkoncentrationerna av komplexet
mellan trypsin 2 och alfa 1-antitrypsin
var förhöjda i samtliga 28 fall av svår
pankreatit, men i endast tre av 82 fall
med lindrig pankreatit. Detta verifierar
resultaten av tidigare studier av den
akuta pankreatitens patofysiologi, vilka
talar för att det är aktivt trypsin i pan-
kreas och dess omgivningar som orsa-
kar den uttalade inflammatoriska reak-
tionen [13].

Reaktionen sker lokalt i pankreas,
men är svår att mäta genom ett perifert

taget blodprov, och man hänvisas prak-
tiskt till att mäta spår eller speglingar i
perifert blod eller urin av trypsinakti-
viteten. Ett sätt att göra detta kan vara
att mäta de små mängder trypsin som
bundna till proteashämmare letar sig ut
i cirkulationen (trypsin–alfa 1-anti-
trypsinkomplex). Detta är tekniskt möj-
ligt, och det är klarlagt att nivån av des-
sa komplex i cirkulationen är väl korre-
lerad till svårighetsgraden i pankreatit-
attacken [12, 14]. Däremot är det inte
klarlagt om dessa komplex finns i blo-
det även vid andra inflammatoriska till-
stånd av differentialdiagnostisk bety-
delse. Vidare är metoden ännu inte
lämplig för akutanalyser [14].

Ett annat sätt att mäta trypsinogen-
aktiveringen är att mäta den peptid som
spjälkas från trypsinogen i samband
med aktivering till trypsin, och som för
praktiskt bruk först uppmärksammades
av Hermon-Taylor och medarbetare
[15]. Trypsinogenets aktiveringspeptid,
TAP, går att mäta med radioimmunana-
lys (RIA) på urinprov, och även här vet
man att nivåerna korrelerar till pankre-
atitens svårighetsgrad. Graden av speci-
ficitet för akut pankreatit är dock inte
klarlagd; det finns metodologiska pro-
blem som beror på att det är svårt att få
fram tillräckligt avida antikroppar mot
så små peptider som TAP. 

Det finns emellertid aktiveringspep-
tider som är betydligt större än TAP och
därför lättare att mäta, bl a karboxypep-
tidasets aktiveringspeptid CAPAP. Pre-
liminära resultat från Malmö visar att
CAPAP utsöndras i stora mängder i
urinen vid akut pankreatit, och att urin-
nivåerna korrelerar till svårighetsgra-
den. Inte heller för denna metod är
emellertid specificiteten ännu tillräck-
ligt klarlagd.

En tredje metod som nyligen beskri-
vits för att ställa diagnosen akut pan-
kreatit är bestämning av trypsinogen 2
(anodalt trypsinogen) i urinen [16]. Till
skillnad från de andra metoderna base-
rar sig denna inte på huruvida det sker
någon aktivering eller ej av det anodala
trypsinogenet, som av okänd anledning
utsöndras i stor mängd i urinen vid akut
pankreatit; mängder på upp till 20 mg/l
har påvisats. Mängderna i urinen korre-
lerar till svårighetsgraden (till skillnad
från vad som gäller för katodalt trypsin
och amylas).

Förklaringen är sannolikt att dessa
enzymer normalt utsöndras genom glo-
merulär filtration i primärurinen, och
sedan till drygt 90 procent bryts ned i
njurtubuli och därför endast i liten
mängd återfinns i sekundärurinen. Vid
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akut pankreatit belastas tubulisystemet
kraftigt genom en ökad filtration av sto-
ra mängder pankreasenzymer, samti-
digt som det vid inflammationer som
exempelvis akut pankreatit uppkommer
en viss tubulär insufficiens [17]. 

Varför detta påverkar just det anoda-
la trypsinet i så hög grad är dock fortfa-
rande oklart, men det ger goda möjlig-
heter till snabba immunologiska be-
stämningsmetoder – redan finns en
»immunsticka» för mätning av anodalt
trypsinogen i urinen [16]. Ännu har
dock inte några större kliniska material
med metoden redovisats, och den är inte
kommersiellt tillgänglig.

Konklusion
Sammanfattningsvis kan man hävda

att den praktiska laboratoriediagnosti-
ken inte kommit mycket längre än då
Lars-Erik Gelin utgav sin praktiskt in-
riktade lilla bok »Akut abdomen» 1959.
Han säger där under rubriken pankrea-
tit:

»Laboratoriehjälp är nödvändig för
diagnos av pankreatit. Framför allt kan
höga diastastal i urin eller serum verifi-
era diagnosen.» 

I dagens läge kan man således fortfa-
rande endast rekommendera mätning
av serumamylas för rutinbruk, men det
bör samtidigt understrykas att amylas-
bestämning tillsammans med en nog-
grann anamnes och kroppsundersök-
ning ger rätt diagnos i så gott som samt-
liga fall. 

För framtiden finns det gott hopp om
att amylas i serum kommer att ersättas
av mer specifika test som avspeglar ak-
tivering av pankreasenzymer. De mest
lovande nya forskningslinjerna rör de
peptider som frisätts vid aktivering av
pankreasproteaserna, och förhopp-
ningsvis kommer vi att inom överskåd-
lig framtid kunna använda urinstickor
som redan på akutmottagningen kan ge
diagnos och klassificera pankreatitepi-
sodens svårighetsgrad.
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Vill du beskriva
ett intressant fall?

Fallbeskrivningar kan vara mycket
talande och lärorika, och stimulera till
tänkande också över specialitets-
gränserna. Några råd:

1. När du kommer i kontakt med ett
fall som du själv bedömer som in-
tressant – fundera över om det bör
beskrivas i Läkartidningen. Kanske
gäller det ett fall som du använder i
undervisningen eller som du mött vid
din vårdcentral. Pröva gärna idén på
en erfaren kollega från en annan
specialitet.

2. Har din fallbeskrivning en viktig
poäng som är av utbildningsvärde för
andra läkare? Tar den upp något
som tidigare inte observerats?

3. Om det gäller en tidigare inte känd
biverkning – är du säker på att det
finns ett samband? Har du kontaktat
biverkningssektionen vid läkeme-
delsverket? Och beskriver du fallet
så att också läsaren kan bedöma
sambandet?

4. Skriv kort och rakt på sak! Använd
fullständiga meningar – utdrag ur
journaler är sällan njutbara i en tid-
skriftsartikel! Ransonera bland labo-
ratorievärdena – och skriv ut analys-
namn och liknande, undvik om möj-
ligt förkortningar (utom vid de allra
vanligaste analyserna). Illustrera
gärna med foto eller röntgenbild, och
eventuellt med någon tabell.

5. Skydda patientens integritet; ange
inte t ex mindre vanlig titel, exakt ål-
der eller andra uppgifter som i före-
ning med t ex uppgift om författarens
arbetsplats eller liknande gör det
möjligt att identifiera patienten. Om
det av pedagogiska skäl är nödvän-
digt att publicera bild där patienten
kan identifieras skall denne ha gett
tillstånd.

6. Glöm inte att skriva en kort, ny-
hetsinriktad ingress.

7. Följ också i övrigt Läkartidningens
anvisningar till författare! (kan bestäl-
las som särtryck från sekretariatet,
Läkartidningen, Box 5603,
114 86 Stockholm).

8. Biverkningsfall skall självklart rap-
porteras till läkemedelsverkets bi-
verkningssektion. Där kan skribenter
också ofta få tillgång till ytterligare in-
formation om bakgrunden, andra an-
mälningar och hänvisningar till litte-
ratur.

PS. Om du har en poäng i ditt fall men
sambanden är osäkra eller inte illus-
treras av laboratoriedata eller andra
»hårda fakta»  kanske en förkortad
redovisning och en fråga till läsekret-
sen är ett alternativ till fallbeskriv-
ning?


