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En sammanställning av jour-
naldata från debuten av kronisk
inflammatorisk tarmsjukdom
hos 121 barn och ungdomar gav
en incidens på 6 fall per 100 000
barn (0–15 år) per år. I åldersin-
tervallet 9–14 år var incidensen
13,5. Blodstatus, elfores och C-
reaktivt protein låg vanligen
inom referensområdet vid tid-
punkten för diagnos, medan
sänka och serumjärn oftast var
patologiska. Undersökningen
ger stöd för att normalt se-
rumjärn och normal sänka talar
mot diagnosen kronisk inflam-
matorisk tarmsjukdom vid
oklara buksymtom i avsaknad
av andra starka indicier som he-
reditet och allvarlig diarré.

Kronisk inflammatorisk tarmsjuk-
dom (IBD) tillhör de många ovanliga
men allvarliga differentialdiagnoserna
hos barn och ungdomar. Inte sällan är
den kliniska bilden typisk, med långva-
rig och/eller blodig diarré som kardinal-
symtom. I sådana fall rekommenderas
ihärdig utredning med röntgen och en-
doskopi. I primärvården möter man
emellertid ett stort antal patienter med
mer diffusa symtom, t ex buksmärtor,
trötthet eller ledsvullnad, där IBD är en
avlägsen men dock verklig differential-
diagnos. Anamnesen är synnerligen
viktig. Man måste försäkra sig om till-
förlitliga uppgifter dels beträffande he-
reditet, dels om förekomst eller avsak-
nad av diarré (ofta svårt för tonåringar
att berätta!). Oftast finner man att san-
nolikheten för IBD är låg. Finns enkla
laboratorietest som ger stöd för det svå-
raste ställningstagandet – att remiss till
barngastroenterolog inte behövs? Den-
na fråga förbigås ofta i för övrigt ut-

märkta översikter [1, 2]. För att försöka
besvara den beslöt jag att med utgångs-
punkt i vårt för svenska förhållanden
stora barnmaterial av IBD beskriva
symtom och laboratoriefynd vid dia-
gnos samt ge en epidemiologisk bild.

Metod
Jag gick igenom journalerna för 121

patienter som kontrollerades vid samar-
betsmottagningen (barnmedicinare och
barnkirurger ser patienterna tillsam-
mans) för inflammatoriska tarmsjukdo-
mar på S:t Görans barnkliniker
1980–1993. I det egna upptagningsom-
rådet (110 000 barn under 16 år) bedrivs
primärvård av såväl allmänläkare som
barnläkare (1/5 000–1/11 000 barn).
Cirka 1/3 av patienterna var remitterade
från andra upptagningsområden.

Diagnostik. Diagnosen baserades
på sjukhistoria, koloskopi, histologi
och röntgenundersökningar av tunn-
tarm och tjocktarm med dubbelkon-
trastteknik. I 30 procent av fallen upp-
fylldes inte kriterierna för Crohns sjuk-
dom eller ulcerös kolit, och då användes
följande diagnoser:
– trolig inflammatorisk tarmsjukdom

(PIBD), dvs histologiska föränd-
ringar talande för kronisk inflamma-
torisk tarmsjukdom (deformering av
kryptor, djupt plasmocytärt infiltrat)

– ospecifik kolit, dvs kliniska och his-
tologiska bevis för icke-infektiös ko-
lit, men med ett endast ytligt inflam-
matoriskt infiltrat och utan deforme-
ring av kryptor.

Laboratorievärden. Laboratorie-
värden konverterades till relativa vär-
den genom att det aktuella värdet divi-
derades med åldersrelaterad referens-
värdesgräns. Ett Hb-värde på 100 g/l

skulle således hos en tonåring (gräns-
värde 110 g/l) presenteras som 100/110
= 0,9 och hos en 5-åring (gränsvärde
100 g/l) som 100/100 = 1.

Epidemiologiska mått.Jag kontak-
tade de tre andra barngastroenterologis-
ka enheterna i landstinget för att få upp-
gifter om barn från vårt upptagnings-
område som eventuellt sköttes där, vil-
ket tillförde ett barn till materialet. Inci-
densen beräknades som: (antal nydia-
gnostiserade fall under ett år/population
under 16 år) × 100 000. Den åldersspe-
cifika incidensen beräknades som: (an-
tal nydiagnostiserade fall hos 9–14 år
gamla barn under hela tidsperioden/an-
tal personår i åldersintervallet under
tidsperioden) × 100 000. (Det sextonde
året exkluderades vid denna beräkning
eftersom det inte kunde uteslutas att pa-
tienter då gick direkt till vuxenvården.)
Prevalensen beräknades som: (antal
kända fall vid en viss tidpunkt/popula-
tion under 16 år) × 100 000. Medeltalet
av prevalenserna den 1 januari de stude-
rade åren beräknades. Endast patienter
från eget upptagningsområde ingick i
beräkningarna.

Resultat
121 patienter inkluderades, varav 83

kom från vårt eget upptagningsområde
(Tabell I). Det 95-procentiga konfidens-
intervallet för incidensenvar för ulce-
rös kolit 1,8–3,4, för Crohns sjukdom
1,4–2,9 och för all inflammatorisk
tarmsjukdom (inklusive PIBD) 5,3–6,8
per 100 000 barn och år. Det fanns ing-
en tendens till ökning eller minskning
av någon av diagnoserna under den stu-
derade perioden.

Ulcerös kolit förekom med gradvis
ökande frekvens från 2 års ålder, medan
Crohns sjukdom inte diagnostiserades
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Tabell I. Patientmaterial. Frekvens (pojkar/flickor). Inom parentes procentuell andel.

Trolig Crohns sjukdom, n = 40
OspecifikUlcerös inflammatorisk Utbredning
kolitkolit tarmsjukdom

Ursprung n = 43 n = 24 Ileum Kolon Båda n = 14

Eget upptagnings- 22/10 10/6 1/0 3/2 12/8 6/3
område, n = 83 (39) (19) (1) (6) (24) (11)
Remitterade, n = 38 4/7 6/2 0/2 8/4 1/4



före 9 års ålder (36 procent hade sym-
tomdebut före 10 års ålder). Den ål-
dersspecifika incidensen i intervallet
9–14 år blev för ulcerös kolit 6, för
Crohns sjukdom 6 och för all inflamma-
torisk tarmsjukdom 13,5 (baserat på
413800 personår).

Prevalensenblev i medeltal för ul-
cerös kolit 9,8, för Crohns sjukdom
10,8 och för all IBD 23,9 fall per
100000 barn.

Symtomenskilde sig inte från dem
som presenterats i andra sammanhang
[1, 2]. Viktförlust hittades i alla dia-
gnosgrupper men var vanligast vid
Crohns sjukdom. I den gruppen fann
man också retardation av längdtillväx-
ten i ungefär hälften av fallen (Figur 1).
Symtomen varierade hos patienter med
diagnos fördröjd över ett år, men två
tredjedelar av patienterna hade diarré,
vilket ibland inte hade framkommit vid
de första konsultationerna. Även blod
per rectum var vanligt (50 procent) i
denna grupp.

I fråga om laborator ievärden (Fi-
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Figur 1. Vikt och längd vid diagnos.
Ljusröda, uppåtriktade staplar: nära
förväntad. Gröna respektive mörkare
röda, nedåtriktade staplar: 0,3–0,5
respektive >0,5 standarddeviationer
under förväntad. Osp = ospecifik kolit.

Tabell II. Korrelation mellan initial histologi och diagnos vid studiens slut. Överensstämmelse
markerad med fetstil.

Slutdiagnos

Trolig Crohns sjukdom
Histologi vid Ulcerös inflammatorisk Ospecifik
första biopsi kolit tarmsjukdom Endast kolit Övrig kolit

Ulcerös kolit 23 6 2 1 1
Trolig inflamma-
torisk tarmsjukdom 9 10 1 4 4
Crohns sjukdom 1 3 13 1
Lindrig, akut
inflammation 2 3 3
Lindrig, kronisk
inflammation 7 5 1 7 5

Figur 2. Laboratoriefynd vid diagnos.
Boxarna anger 25:e–75:e percentiler,
symbolmarkörer (o ospecifik kolit,
▼ ulcerös kolit, ◆ trolig inflammatorisk
tarmsjukdom, PIBD, ▲ Crohns sjukdom)
anger medianvärden. Det relativa värdet
erhölls genom att absolutvärdet

dividerades med referensområdets
gräns. Värden under respektive över 1 är
»patologiska». För CRP ges en plottning
av samtliga värden, eftersom normala
värden ej specificeras kvantitativt.
Samma gäller vissa ferritinvärden, med
uttalat bifasisk eller sned fördelning.



gur 2) var järn och SR patologiska i 80
respektive 76 procent av IBD-fallen. I
de (tyvärr få) fall där båda proven var
tagna var oftast inte båda falskt negati-
va (lågt järn i 7 av 12 fall med en sänka
under 15 mm).

Varken blodstatus, elfores, C-reak-
tivt protein (CRP) eller leverprov
(ALAT) gav pålitliga indikationer om
att allvarlig sjukdom förelåg. Även om
patienter med Crohns sjukdom oftast
hade en ganska markerad akutfasreak-
tion var dessa prov normala hos långt
över hälften av samtliga patienter.
Överlappningen mellan Crohns sjuk-
dom och ulcerös kolit var stor, men
orosomukoid- eller haptoglobinvärden
förhöjda till mer än dubbla referensvär-
desgränsen förekom endast hos patien-
ter med Crohns sjukdom.

Tid till dia gnos, dvs tiden från sym-
tomdebuten till diagnostillfället, ut-
tryckt i median och kvartiler, blev för
ulcerös kolit 3,5 (1,7–9,2) månader och
för Crohns sjukdom 5,9 (2,0–18,0) må-
nader (P<0,05 med mediantest).

Histologiskt visade sig många pati-
enter med lindriga inflammatoriska för-
ändringar i den första biopsin med tiden
ha en äkta IBD, speciellt när det förelåg
ett inslag av kronisk inflammation (Ta-
bell II).

Diskussion
Våra incidenssiffror är i samma stor-

leksordning som de som tidigare pre-
senterats [3-5].

Tiden från symtomdebut till diagnos
var inte sällan lång hos barn med
Crohns sjukdom, vilket även rapporte-
rats i en studie från Melbourne [6].
Tonåringar kan ibland ha svårt att spon-
tant berätta om diarré – man måste allt-
så aktivt fråga om det. Inte sällan hade
blod per rectum feltolkats som att det
kom från »analfissur» eller »hemorroj-
der» och behandlats med lokalanesteti-
kum i flera månader eller kanske år in-
nan patienten slutligen kom till endo-
skopi.

Serumjärn har kanske i viss mån för-
svunnit ur rutindiagnostiken eftersom
dietär järnbrist numera är relativt ovan-
lig hos svenskfödda barn. Eftersom
barn och ungdomar har små marginaler
när det gäller järndepåer är det emeller-
tid ett känsligt prov och bör inte glöm-
mas bort som screeningverktyg (även
när det gäller andra sjukdomsgrupper).
Ferritin är i detta sammanhang opålit-
ligt, eftersom det är en akutfasreaktant
och därför kan hamna såväl högt som
lågt.

Sänkan försvarar också väl sin tradi-
tionella plats i rutindiagnostiken. CRP
kan inte ersätta SR när det gäller be-
dömning av kronisk sjukdom. I en eng-
elsk studie [7] fick man nyligen liknan-
de resultat när det gällde att bedöma vil-

ka barn som borde gå vidare till endo-
skopi. I den studien tyckte man sig
emellertid kunna rekommendera CRP i
rutindiagnostiken, eftersom det alltid
var förhöjt i deras fall av Crohns sjuk-
dom. Jag har ingen bra förklaring till
denna skillnad.

Blodstatus, elfores och leverprov
som är normala utesluter inte förekomst
av IBD. De var normala i över hälften av
fallen (tre fjärdedelar av Crohn-patien-
terna hade förhöjt orosomukoidvärde).
En helt annan sak är att isolerade fynd
av förhöjda transaminaser någon gång
kan vara första tecknet på IBD!

Alla oklar a fall
måste inte remitteras
Normalt serumjärn och normal sän-

ka ger enligt denna sammanställning
stöd för en avvaktande hållning beträf-
fande differentialdiagnosen inflamma-
torisk tarmsjukdom hos barn och ung-
domar med oklara buksymtom. Man
måste emellertid beakta även små avvi-
kelser från referensnivåerna! Varken
blodstatus, elfores, CRP eller leverprov
är pålitliga härvidlag. Barn med klas-
sisk IBD-bild, t ex långvarig eller blod-
tillb landad, icke-infektiös diarré och
viktnedgång, skall naturligtvis remitte-
ras för ställningstagande till fullständig
utredning oberoende av fynd vid rutin-
laborationer. En annan viktig faktor
som påverkar sannolikheten för IBD,
och därmed remisströskeln, är heredite-
ten.

Det är viktigt att man följer barn
med histologiskt lindrig inflammation,
speciellt om det finns tecken på kroni-
citet. Sannolikheten för tidig IBD var i
vårt material stor även när det gällde
sådana barn. De som behåller diagno-
sen »ospecifik kolit» har sannolikt en
god prognos.
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MISSÖDEN
MISSTAG

MISSBRUK
i sjukvården

Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid mis-
söden i vården? Vem kan
ge ett bra stöd till anmälda
läkare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.
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