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Litt om oss

Fürst har som mål å sikre leger i allmenn
praksis god tilgang på laboratorietjenester og 
relevant fagkompetanse – så raskt som mulig.

Fürst Medisinsk Laboratorium er Norges største labora-
torium og er 100 % norskeid. 

Vi tilbyr analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, 
klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi.

Fürst utfører alle analyser på ett sted og overfører  
prøvesvar direkte inn i journal. Elektronisk rekvirering og 
svarvisning via Fürst Forum er godt etablert og brukes av 
de fleste av våre rekvirenter.

Les mer om Fürst og de tjenester vi kan tilby på furst.no og 
furstforum.no

http://furst.no
http://furstforum.no
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Dette temaheftet er på ingen måte ment å være  dekkende 
for gastrointestinale sykdommer, men begrenser seg til 
sykdommer der vårt laboratorium mottar mange prøver til 
utredning – og der vi oppfatter at det er behov for mer 
informasjon.

Lever, galleveier og pankreas er viktige organer og 
organsystemer i mage-tarm-kanalen, men omtales ikke i 
dette heftet. Akutt abdomen blir heller ikke omtalt, da 
diagnostikken i slike tilfeller bare i liten grad er basert på 
laboratorieanalyser. Det samme gjelder divertikler og 
divertikulitt, selv om f.eks. en forhøyet kalprotektinverdi 
kan ha en slik årsak.

Heller ikke funksjonelle tarmsykdommer, slik som irritabel 
tarm (spastisk kolitt) blir nærmere omtalt. Det er en stadig 

økende erkjennelse at tarmfloraen kan spille en betydelig 
rolle for folks helse, og dysbiose – ubalansert bakterie-
flora i tarmen - er et nytt begrep som er i ferd med å få en 
berettiget plass i denne del av medisinen. 
For allmennpraktikeren vil de funksjonelle tarm-
forstyrrelsene dominere bildet, og det blir viktig å skille 
disse fra de organiske tarmsykdommene. 

Noen kaller kalprotektin for “tarmens D-dimer”, idet et 
normalt resultat trekker i retning av at det foreligger en 
funksjonell tarmforstyrrelse (IBS), og ikke en  inflammatorisk 
tarmsykdom (IBD).

Selv med slike “unntak og mangler” i dette temaheftet, blir 
det likevel mange fakta å forholde seg til, og vi ønsker alle 
en god lesning.

MAGE-TARM-KANALEN 

Formål med temaheftet
Dette temaheftet er tre-delt – medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi. 

Sentrale mage-tarm problemer innen disse fagområdene omtales, inkludert 

viktige laboratorieanalyser i forbindelse med utredning. Mer utfyllende 

informasjon om de ulike analyser finner du på furst.no/analyse-og-klinikk

http://f.eks
http://furst.no/analyse
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Inflammatorisk tarmsykdom utgjøres i praksis av de to 
sykdommene Crohns sykdom og Ulcerøs colitt, og har en 
insidens på henholdsvis ca. 7 og 14 per 100.000 i Norge 
per år. Ofte brukes forkortelsen IBD fra den engelske 
betegnelsen Inflammatory Bowel Disease. Sykdommene 
debuterer oftest i ung voksen alder og er preget av varier-
ende sykdomsaktivitet og utbredelse. For mange pasienter 
er sykdommen forbundet med betydelig morbiditet. 

Crohns sykdom kan affisere hele mage-tarm-kanalen fra 
munnhulen til anus og har typisk spredte segmenter med 
inflammatoriske lesjoner. Ved ulcerøs colitt starter inflam-
masjonen alltid i rektum og brer seg i proksimal retning, 
men som navnet tilsier er affeksjonen begrenset til tykk-
tarmen. De to sykdommene har mange fellestrekk, og ved 
affeksjon av kolon kan de ikke alltid skilles fra hverandre. 

Fekal kalprotektin
Kalprotektin er et protein som hovedsakelig finnes i 
nøytrofile granulocytter der det utgjør omtrent 60 % av 
totalproteinet i cytoplasma. Ved infeksjon og betennelse 
aktiveres granulocyttene og avgir kalprotektin som da  
kan finnes i økte mengder i feces. 

Måling av kalprotektin i feces brukes for å skille 
 inflammatorisk tarmsykdom fra irritabel tarmsykdom 
hos voksne, og for å skille inflammatorisk tarmsykdom 
fra  non-inflammatorisk tarmsykdom hos barn. I tillegg 
kan  testen brukes til å monitorere sykdomsaktivitet og 
 behandlingseffekt ved inflammatorisk tarmsykdom. 

Andre sykdommer i mage-tarm-kanalen som induserer 
 inflammasjon kan også gi økte kalprotektinverdier, for 
eksempel cancer, divertikulitt, kolorektale polypper, virale 
og bakterielle infeksjoner. De fleste av disse tilstandene vil 
gi svakt til middels økte verdier, gjerne i området under 150 
mg/kg, men særlig bakterielle infeksjoner kan gi verdier som 
ved en uttalt inflammatorisk tarmsykdom. Hos eldre pasien-
ter hvor sannsynligheten for inflammatorisk tarmsykdom er 
lavere, og forekomsten av cancer er høyere, bør man også 
ta høyde for at en middels økt kalprotektin verdi kan være 
relatert til kolorektal cancer. Testen er imidlertid ikke spesifikk 
nok til å brukes som en cancermarkør og kalprotektin har 
ingen plass i utredningen av pasienter med alarmsymptomer 
som uforklarlig vekttap, anemi og rektalblødning, sent innset-
tende endring i tarmfunksjon eller oppfylling i abdomen.

Det er viktig å huske at feces er et heterogent materiale, 
og den analytiske variasjonen inkludert ekstraksjonen 
for en prøve i nivå 170 mg/kg er på 18 %. En prøve med 
middel verdi på 170 mg/kg vil altså kunne variere mellom 
110 og 230 mg/kg ved gjentatt analyse (SD 30 mg/kg).
Små barn kan ha høyere verdier enn voksne uten at det 

MEDISINSK BIOKJEMI

INFLAMMATORISK TARMSYKDOM

Affisert tarmavsnitt - Chrohns sykdom
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foreligger organisk sykdom, og generelt bør forhøyede 
verdier av kalprotektin hos barn opp til fem år tolkes  
med forsiktighet. Jo yngre barnet er, desto høyere verdi 
kan sees. 

Diagnostikk og oppfølging av  
inflammatorisk tarmsykdom

Bestemmelse av kalprotektin i feces benyttes både ved 
diagnostikk og oppfølging av inflammatorisk tarmsykdom. 
Hos friske er median fekal kalprotektin konsentrasjon ca. 
25 mg/kg.

Ved bruk av referansegrensen på 50 mg/kg som terskel-
verdi har testen en sensitivitet på ca. 93 % og spesifisitet 
på ca. 94 % for å skille inflammatorisk tarmsykdom (IBD) fra 
irritabel tarmsyndrom (IBS) hos voksne. Hos barn er sens-
itiviteten så høy som 99 % for å skille IBD fra non-IBD ved 
terskelverdi på 50 mg/kg, mens spesifisiteten er 74 %, dvs. 
at det vil være flere falske positive prøver hos barn ved 
bruk av denne grensen. Ved utredning av en pasient med 
klinisk mistenkt inflammatorisk tarmsykdom vil det ofte 
være indisert å ta en kontrollprøve dersom kalprotektin-
verdien er forhøyet, særlig når verdien er over 100 mg/kg. 
Ved verdier over 150 mg/kg er det ofte grunn til å henvise 
for ytterligere diagnostikk med koloskopi.

Ved aktiv IBD er kalprotektinverdien ofte omkring ti gan-
ger øvre referansegrense, og ved alvorlig klinisk residiv 
kan verdien bli over 3000 mg/kg. 

Ved IBD reflekterer kalprotektinverdien sykdomsaktivite-
ten, og ved tilheling av tarmslimhinnen forventes normale 
verdier. Vellykket behandling av IBD gir derfor vanligvis 
fall i kalprotektinverdien, og gjentatte målinger kan være 
nyttig for å monitorere behandlingseffekten. Særlig ved 
Crohns sykdom kan man se vedvarende økt kalprotektin-
verdi til tross for klinisk remisjon, noe som kan indikere en 
inflammatorisk aktivitet med økt risiko for komplikasjoner.

MATVARE-
ALLERGIER
Denne fremstillingen er begrenset til IgE-mediert mat-
allergi, det vil si de reaksjoner som opptrer hos den 
tre delen av befolkningen som er atopikere, og hvor 
 reaksjonen utløses av IgE-antistoffer mot et allergen i 
matvaren. For atopikere er ofte IgE-mediert matallergi kun 
en del av et større bilde, hvor også pollenutløste allergier, 
astma og atopisk eksem inngår.

Matvareallergi utløses når mat i føden brytes ned, og prote-
iner/allergener i mat bindes til IgE-antistoffer på mastceller, 
hvilket fører til frisetting av histamin og tryptase. Noen av 
allergenene er varmefølsomme, og ødelegges ved koking/
steking. Det finnes også cellemediert allergenrespons, men 
mekanismene her er mindre kjent. Histamin og tryptase 
gir symptomer som urticaria, ødem, heshet, kløe, oppkast, 
kvalme, diaré og luftveissymptomer. Symptomene opptrer 
som regel innen to timer etter inntak av føden.

Hos barn er de vanligste allergenene (ku)melk, eggehvite, 
soya, hvete, peanøtter og ekte nøtter; hos voksne pea-
nøtter, ekte nøtter, skalldyr og fisk. Det er viktig å vite at 
allergier ikke bare kan oppstå, men de kan også forsvinne 
spontant. Det er etter hvert et økende fenomen at pasien-
ter på grunn av allergimistanke eller tidligere diagnostisert 
allergi unngår enkelte fødeemner. Når det i slike tilfeller 
omsider blir tatt en provokasjonstest, er det ikke alltid 
mulig å avdekke allergi mot det aktuelle fødeemnet. 
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Utredning av alvorlig anafylaksi er en spesialistoppgave, 
og her er det ofte anafylaksi koblet til inntak av peanøtter 
og eggehvite. Anafylaksi kan også opptre i en forsinket 
form, i forbindelse med mosjon/trening innen to timer 
etter matinntak. Hvete er der det vanligste allergenet, 
men andre forekommer også. Slik «matavhengig anstren-
gelsesutløst anafylaksi» opptrer altså ikke etter inntak av 
fødeemnet alene, eller etter mosjon/trening, men kun når 
disse to kombineres.

Lokale og milde symptomer i munn- og munnhule i 
forbind else med mat, er ofte en kryssreaksjon mellom 
matvareallergener (som rå frukt og hasselnøtt) og pollen-
allergener, og opptrer typisk hos eldre barn og voksne med 
pollen allergi. Videre utredning er oftest ikke nødvendig. 

Hos små barn kan symptomene ved matallergier være 
diffuse, med mere magesmerter, diaré og veksthemming. 
Det er et større innslag av cellemediert allergi og inflam-
masjon. Allergitest kan gi en viss veiledning, men diag-
nosen stilles gjennom eliminasjonsforsøk ved at symp-
tomene raskt forsvinner når matvaren fjernes fra kosten. 
De vanligste allergenene er (ku)melk og soya. Disse 
allergiene har en tendens å forsvinne av seg selv, og de 
fleste som er (ku)melkeallergikere i ung alder, kan senere i 
livet drikke melk uten allergiplager.

Ved anafylaksi skal det gis behandling (adrenalin intra-
muskulært), og det kan være nødvendig å utruste pasi-
enten med utstyr for slik injeksjon. Ellers er det sjelden 
indisert med behandling utover diettråd.

Tester: CRP, Hb, leukocytter med differensialtelling, 
 trombocytter, total IgE, og paneltest mot matvareallergi. 
Paneltesten omfatter følgende fødemidler: eggehvite, 
kumelk, torsk, hvete, peanøtt og soyabønner. Spesifikke 
allergener kan legges til ved klinisk mistanke. 

Tolkning av svar: Positive resultater vil bli kommentert 
av våre allergologer. De vil også kunne komme med råd 
om videre utredning. Kliniske opplysninger er viktig for at 
allergologene skal kunne gi gode kommentarer og veiled-

ning til videre utredning.
Negative tester innebærer ofte lav sannsynlighet for at 
IgE-mediert allergi foreligger, men IgE- mediert allergi kan 
allikevel ikke helt utelukkes. Dersom det er klinisk viktig å 
utelukke allergi (som f.eks. etter mistenkt anafylaksi) ved 
negativ Ig-E-test, kan provokasjonstest hos spesialist, med 
det mistenkte allergenet, være indisert for endelig avkref-
telse av IgE-mediert allergi. En positiv test som påviser at 
IgE-antistoffer mot fødeemnet foreligger, taler for mat-
vareutløst allergi. Det kan likevel foreligge antistoffer av 
andre klasser enn IgE, som vil ha en gunstig og hemmen-
de innvirkning, slik at mange pas ienter med IgE-antistoffer 
trenger ikke å ha symptomer ved inntak av fødemidlene. 
En positiv test bør altså bekreftes ved at symptomene 
forsvinner når fødevarene fjernes fra kosten. Pasienten 
bør opplyses om at påvist matvare allergi ikke er ensbety-
dende med livslang allergi, og at spesielt hos små barn, 
forsvinner allergier ofte spontant.

Ved positive matvaretester og kliniske symptomer hos 
små barn, er det ofte også nyttig å teste for allergier mot 
luftveisbårne allergener (helårspanel og sesongpanel). 
Disse barna har ved positiv test, høy risiko for utvikling 
av uttalte pollenplager og pollenutløst astma. Henvisning 
til allergolog for hyposensibilisering kan overveies. Slik 
 hyposensibilisering har best effekt om den foretas tidlig, 
og før pollenutløst astma er utviklet.

• Anafylaksier (spesialistoppgave)

• Utbredt atopisk eksem (fordi matallergier kan 
forverre eksem)

• Symptomer knyttet til inntak av mat (oftest er 
testing for cøliaki, laktoseintoleranse og inflam-
matorisk tarmsykdom også aktuelt)

UTREDNING AV ALLERGIER 
– FØLGENDE BØR UTREDES

http://f.eks
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Ved inntak av melk hos små barn, vil melkesukker (lak-
tose) som er et disakkarid, normalt spaltes til glukose og 
galaktose, som tas opp i tynntarmen. Spaltingen skjer 
gjennom et enzym kalt laktase.

Evnen til å danne laktase nedreguleres etter hvert, og 
laktaseproduksjonen opphører gradvis mellom fem og tolv 
års alder. Hos voksne uten laktaseproduksjon, vil melke-
sukker ikke spaltes og absorberes i tynntarm, men laktose 
vil nå tykktarmen uspaltet. I tykktarmen vil vanlige,  normale 
tarmbakterier som E. coli spalte laktose med produksjon 
av gass og organiske syrer. Dette er ikke farlig og har ikke 
negative helseeffekter. Det kan dog være ubehagelig i form 
av økt flatulens og løs avføring. Laktoseintoleranse påvirker 
ikke opptak av næringsstoffer i tynntarmen, så ved funn 
av malabsorpsjon og vekttap er det viktig at det søkes en 
annen sykdomsårsak enn laktoseintoleranse.

I Nord-Europa oppsto det under steinalderen en mutasjon 
(LCT 13910C/T), som gjør at laktaseproduksjonen likevel 
ikke nedreguleres, men forblir høy også i voksenlivet. 
Denne mutasjonen tillot et kosthold med mye melke-
produkter, og var viktig for overlevelse. Forekomsten av 
denne mutasjonen er derfor meget høy i Nord-Europa 
og i befolkninger med nord-europeisk opprinnelse (USA, 
 Australia), lavere i Sør-Europa og blant indoeuropeere i 
Asia. I asiatiske land som Kina, Japan og Vietnam fore-
kommer mutasjonen stort sett aldri, og hele befolkningen 
er naturlig laktoseintolerant.

Klinikk er altså moderate mageplager i forbindelse med 
større inntak av melkeprodukter hos voksne og barn over 
ca. seks års alder. Små barn har aldri primær laktose-
intoleranse.

Utredning: B-Laktoseintoleranse gentest (Gentest for 
LCT 13910C/T) kan utføres hos Fürst. Personer med etnisk 
opphav fra Kina, Vietnam, Thailand eller Japan, er nesten 
utelukkende (CC) og testing derfor neppe indisert. Små 

barn har ikke primær laktoseintoleranse og gentest er 
derfor ikke indisert. Fürst har satt en nedre aldersgrense 
på 3 år for testing. 

Tolkning: Personer med genvarianten i homozygot (TT) 
 eller heterozygot (CT) form, produserer nok laktase i 
 voksen alder til at de kan innta melkeprodukter uten 
symptomer. Ved andre sykdommer i fordøyelsessys-
temet kan evnen til laktaseproduksjon være nedsatt, selv 
om genvarianten foreligger. Dette kalles for sekundær 
laktose intoleranse, og har lite praktisk betydning, siden 
tilstanden forsvinner når grunnsykdommen behandles.

Personer som har genvarianten (CC) er naturlig laktose-
intolerante. De kan innta melkeprodukter uten at det er 
farlig (inntak av melkeprodukter er gunstig fra et ernærings-
perspektiv), men vil kunne oppleve ubehag når større 
mengder melkeprodukter inntas under kort tid. De fleste 
 tolererer laktose tilsvarende 2 dl melk daglig uten problemer.

Det finnes andre mutasjoner enn LCT 13910C/T som gir 
laktaseproduksjon i voksen alder, først og fremst i Midt-
østen og sentrale deler av Afrika. En bør være klar over at 
pasienter med genetisk opphav fra disse regionene kan 
ha laktaseproduksjon selv om de oppviser (CC).

LAKTOSEINTOLERANSE
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CØLIAKI
Cøliaki er en immunmediert tarmsykdom som utløses ved 
at personer med en viss genetisk disposisjon (HLA-DQ2 
og/eller HLA-DQ8 positive) spiser glutenholdig mat. En 
regner med at ca. 60 % av befolkningen i Norge har den 
genetiske disposisjonen som er nødvendig for å utvikle 
cøliaki. Men forekomsten av cøliaki er betydelig lavere 
enn dette (ca. 3 %), slik at kun en av tjue med den genetis-
ke disposisjonen vil utvikle sykdommen. 

Sykdommen kan debutere i alle aldre og på mange ulike 
måter. Det bør derfor være en lav terskel for cøliaki- 
ut redning. Etter hvert sees en autoimmun reaksjon med 
inflammasjon og vevsskade. Resultatet blir det velkjente 
histologiske bildet med villøs atrofi og krypt-hyperplasi, 
som er diagnostisk for cøliaki. 

Cøliaki preges av symptomer relatert til vevsskade i tarm, 
som magesmerter og endret avføringsmønster, samt 
symptomer relatert til malabsorbsjon som jernmangel eller 
andre mangeltilstander. Hos barn sees også mangelfull 
vektøkning og lengdeutvikling. Diagnostikk bør også 
overveies hos individer med høy risiko for cøliaki, som 
ved diabetes mellitus type I, Downs syndrom, autoimmun 
thyreoideasykdom, Turners syndrom, Williams syndrom, 
selektiv IgA-mangel, autoimmun leversykdom og når 
første gradsslektinger er diagnostisert med cøliaki. Cøliaki 
er også hyppig årsak til osteoporose.

INNEHOLDER GLUTEN: GLUTEN IKKE PÅVIST:

Hvete Bokhvete

Durumhvete Durra 

Bygg Hirse

Spelt Mais

Rug Kassava

 Ris

 (Havre*)

*Havre anbefales i kosten først når tarmen har leget (3-6 måneder 
etter oppstart av glutenfri kost).

Glutenfrie produkter kan inneholde «spor» av gluten fra 
annen samtidig matproduksjon eller fra tilsetningsstoffer 
og smaksforsterkere. For de fleste cøliakere er ikke slike 
sporkonsentrasjoner av betydning og kan virke unødig 
skremmende.

Analyser
Diagnostikk av cøliaki-pasienter: Anti-tTG IgA har meget 
høy spesifisitet for cøliaki, og også høy sensitivitet, under 
forutsetningen at individet lager tilstrekkelige mengder 
IgA-antistoffer mot aktuelle antigener. Sensitiviteten er 
 derfor lavere hos pasienter med lave konsentrasjoner av 
IgA, som ved arvelig IgA-mangel og hos små barn (< 3 år). 
For å øke sensitiviteten måles derfor også alltid anti-
deamidert gliadin IgG. Når begge analysene er forhøyet 
er sannsynligheten for aktiv cøliaki meget høy. Forhøyet 
anti-tTG IgA alene innebærer også stor sannsynlighet 
for aktiv cøliaki. Ved forhøyet anti-deamidert gliadin IgG 
alene, analyseres i tillegg total IgA, og det anbefales også 
at gentest utføres. For pasienter med IgA-mangel og barn 
under tre år, og hvor gentest (se HLA-typing nedenfor) er 
positiv, betyr forhøyet anti-deamidert gliadin IgG alene 
stor sannsynlighet for aktiv cøliaki. For personer over tre 
år, med normal total IgA og positiv gentest er sannsynlig-
heten moderat, og ved negativ gentest kan utredningen 
som regel avsluttes.

Den endelige diagnosen av cøliaki stilles ut fra serologiske 
analyser, tarmbiopsi og typisk klinikk med bedring ved 
 glutenfritt kosthold. Det er viktig at pasienten ikke settes 
på glutenfri diett før diagnosen er sikret. Det foreligger 
nye regler for grunnstønad (NAV) som gjør at barn og ung-
dommer under 18 år med anti-tTG > 10 x øvre grense på-
vist i to blodprøver, og som er HLA DQ2 el. DQ8  positive, 
kan slippe biopsi etter søknad fra spesialist.

Noen pasienter har fått diagnostisert cøliaki uten at 
dagens kriterier var til stede. Ved usikkerhet om diag-
nosen kan det gjøres provokasjonsforsøk etter samråd 
med spesialist ved at pasienten gis gluten. Det anbefales 
at gentest cøliaki utføres før oppstart. Dersom det ikke 
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opptrer symptomer eller stigning i anti-tTG etter 6-8 uker 
med gluten (10 g gluten daglig, tilsvarende fire brødskiver), 
kan provokasjonsforsøket avsluttes og pasienten spise 
vanlig kost. Ved tilbakefall kommer ofte symptomer tidlig, 
allerede etter ca. to uker er det vanlig med symptomer 
og forandringer på tarmbiopsier. Stigningen i anti-tTG kan 
drøye til et par uker etter symptomene.

Oppfølging av cøliaki-pasienter: Ved vellykket diett-
behandling av cøliaki-pasienter kan fallende serum-
konsentrasjoner av anti-tTG IgA brukes til å bekrefte effek-
ten. Halveringstid kan variere fra noen uker helt opp til et 
halvt år. Oppfølgingen bør fortsette også etter at anti-tTG 
er normalisert, gjennom årlige kontroller. Økende anti-tTG 
taler for svikt i diettbehandlingen. Biopsi er gullstandard 
for oppfølging, og ved symptomer og normal anti-tTG kan 
biopsi overveies. Verdien av anti-deamidert gliadin IgG 
ved diettbehandling er mer usikker.

HLA-typing (HLA DQ2/DQ8): Forekomst av enkelte 
HLA-varianter er en forutsetning for å kunne utvikle cøliaki. 
Ca. 60 % av befolkningen i Norge er HLA DQ2/DQ8 posi-
tive og har dermed den genetiske disposisjonen som gjør 
det mulig å utvikle cøliaki. Positiv prediktiv verdi for HLA 
DQ2/DQ8 er derfor lav, og testen egner seg ikke til  
screening. Men HLA-testen er nyttig i diagnostikk når 
anti-tTG eller anti-deamidert gliadin IgG er positive, fordi 
negativt resultat innebærer så liten sannsynlighet (< 1 %) 
for cøliaki at videre utredning sjelden er indisert. Ved 
symptomer forenlige med cøliaki, negativ anti-tTG IgA 
og anti-deamidert gliadin IgG og samtidig økt risiko for 
cøliaki, kan analyse av HLA DQ2/DQ8 avgjøre hvorvidt 
oppfølgings besøk med kontrollprøver eller henvisning til 
videre utredning kan være indisert. 
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Helicobacter pylori infeksjon: Helicobacter pylori kan gi 
gastritt (magekatarr), magesår, sår på tolvfingertarmen og 
kreft i magesekken. Omtrent 10 % av de som er bærere 
av bakterien utvikler sykdom. De som er smittet vil danne 
H. pylori IgG antistoffer. Men antistoffer vil også kunne 
påvises etter at pasienten har kvittet seg med bakterien. 
Ved symptomer på gastritt eller ulcus kan det derfor være 
aktuelt å påvise H. pylori nukleinsyrer i feces.

Clostridium difficile infeksjon: Tilstanden skyldes vanligvis 
en overvekst av toksinproduserende C. difficile i tarmen etter 
en gjennomgått antibiotikakur. Bakterien vil produsere tok-
siner som skaper sykdom. Toksinene kan påvises i feces, 
men en mer sensitiv metode er å påvise genene for toksin 
produksjon.

Akutt gastroenteritt: Det er ikke mulig å stille en etiolo-
gisk diagnose på grunnlag av klinikk.

Smitte i Norge:

• Virus (rota-, adeno-, noro- og astrovirus) er  
vanligst. Rammer særlig barn. Norovirus er  
vanligste årsak til utbrudd.

• Campylobacter jejuni og Salmonella er vanligste 
bakterier

• Shigella og Yersinia enterocolitica er sjeldnere

• Tarmpatogene E. coli forekommer hyppigere enn 
tidligere antatt

• Parasitter som Giardia lamblia og Cryptosporidium 
kan gi diaré og er sannsynligvis underdiagnosti-
sert som årsak til vannbåren smitte

Smitte under utenlandsopphold: 

• Ofte bakteriell årsak

• Enterotoksinproduserende E. coli (ETEC) er 
årsak til 40 %

• Salmonella, Shigella og Campylobacter  
forekommer hver i 5–10 % av tilfellene

• Virus og protozoer (Giardia lamblia,  
Entamoeba histolytica) er mindre vanlige

Matforgiftning:
Typisk er at flere som har spist samme mat blir syke.  
Gir gastroenterittsymptomer uten feber med restitusjon  
i løpet av ett døgn. Matforgiftning er forårsaket av  
toksiner og kan blant annet skyldes stafylokokker,  
Clostridium perfringens eller Bacillus cereus.

Sykdom forårsaket av innvollsmark (helminter):
Innvollsmark kan gi:

• Abdominalplager hos pasienter som har reist 
utenfor Europa og Nord-Amerika

• Eosinofili

• Analkløe (barnemark)

• Mark i avføringen

• Jernmangelanemi med blod i feces etter  
opphold i «endemiske» strøk

MIKROBIOLOGI

INFEKSJONER

Årsaker til infeksjoner i mage-tarm-kanalen
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Prøvetaking og forsendelse

* Det er også mulig å påvise Helicobacter pylori i 
avførings prøve og i pusteprøve. Dette er ikke etablert 
hos Fürst. Påvisning av Helicobacter pylori DNA i feces er 
planlagt etablert i 2017.

** Feces: Defekasjon bør skje i rent, kokt bekken eller i 
 potte skylt med kokende vann. En skje avføring plukkes 
opp og blandes godt med transportmediet. Fortrinnsvis 
 velges slimklatter eller blodige porsjoner av avføringen. 
Vær påpasselig med å skru korken skikkelig til!

FecalSwab (Cary Blair transportmedium) - grønn propp 

Til mikroskopi: Feces. Obs: Eget transportmedium med 
fikseringsvæske. 

ANALYSE

Helicobacter pylori IgG*

Helicobacter pylori DNA
(Planlagt etablert hos Fürst i 2017)

Tarmpatogene bakterier, virus og 
tarmparasitter (Cryptosporidium 
spp., Giardia lamblia, Entamoeba 
histolytica)  

Tarmparasitter ikke assosiert til 
diaré (innvollsmark)

Barnemark

Clostridium difficile gen for 
toksin produksjon

PRØVEMATERIALE

Feces.**

Feces.**

Feces.**

En klar tapebit presses 
rundt endetarms 
åpningen om morgenen. 
Tapen klebes på et objekt-
glass for mikroskopi.

Feces.**

FORSENDELSE

1 mL serum. Rør med gul propp 

Ca. 2 mL feces i FecalSwab (Cary Blair 
transportmedium) - grønn propp.

Fyll skjeen med feces og overfør til  
transportmediet med fikseringsvæske  
(formalin). Tre prøver tatt med minst 1 
døgns mellomrom anbefales.

Objektglasset sendes laboratoriet.

Ca. 2 mL feces i FecalSwab (Cary Blair 
transportmedium) - grønn propp.
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Analyser:
Helicobacter pylori: Blodprøve eller feces kan undersøkes.
1. Blodprøve analyseres med tanke på forekomst av IgG 
antistoffer for bakterien. 
2. Fecesprøven analyseres på tilstedeværelse av spesifikt 
DNA for bakterien (Planlagt etablert hos Fürst i 2017)

Gastroenteritt: Ved mistanke om infeksiøs gastroenteritt 
undersøkes fecesprøven initialt med molekylærbiologisk tek-
nikk. Ved funn av bakterielt arvestoff hvor nærmere karakteri-
sering er ønskelig vil prøven bli dyrket på tradisjonell måte.

Foreligger det klinisk mistanke om vannbåren smitte 
 (Vibrio spp., Plesiomonas spp., Aeromonas spp.), må 
 laboratoriet gjøres oppmerksom på det siden slik  
påvisning er avhengig av spesialteknikker ved dyrkning.

Agens som i dag påvises ved PCR teknikk (påvisning av 
spesifikt arvestoff):

 Bakterier Campylobacter spp.

  Enteropatogen E. coli

  Enterohemorragisk E. coli

  Enteroinvasiv E. coli

  Salmonella spp.

  Shigella spp.

  Yersinia enterocolitica

 Bakterie- og toksingener Clostridium difficile

 Virus Rotavirus

  Adenovirus

  Norovirus

 Parasitter Giardia lamblia

  Kryptosporidier

  Entamøba histolytika

Der det er aktuelt med kontrollprøver vil disse primært  
bli dyrket på tradisjonell måte for å påvise levende, 
smitte førende bakterier. Kontrollprøve ved virusanalyse er 
sjelden aktuelt, mens kontrollprøver for påvist parasitt vil 
bli utført med PCR teknikk.

Clostridium difficile: Fecesprøve analyseres med mole-
kylærbiologisk metode for å lete etter aktuell mikrobe. 
Dersom mikroben er tilstede i prøven vil den bli analysert 
med tanke på forekomst av gener for toksin A og B. Bak-
terier uten disse genene regnes som apatogene. Analy-
sen forteller om det foreligger bærerskap av Clostridium 
difficile med sykdomsproduserende evne eller ikke.  
Analysen sier altså ingenting om den i øyeblikket  
produserer toksiner (skaper sykdom nå). Funnet må  
derfor samholdes med klinisk sykdomsbilde.

Helminter – Mikroskopi: Ved mistanke om forekomst av 
helminter (innvollsmark) vil prøven bli mikroskopert. Fore-
ligger det klinisk mistanke om sjeldne tarmparasitter som 
kan gi gastroenteritt, vil prøven spesialfarges og under-
søkes med tanke forekomst av slike agens.

Clostridium difficile med sporer.
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Smittevern: Personer med antatt infeksiøst betinget diaré 
og/eller oppkast bør i utgangspunktet holde seg borte 
fra arbeid, skole eller barnehage inntil symptomfrihet. For 
personer tilhørende en smittefaregruppe (se «Smittevern-
veilederen» www.fhi.no) kan det kreves symptomfrihet i 48 
timer før normal aktivitet kan gjenopptas. I denne perio-
den er det viktig å bli minnet på god håndhygiene ved for 
eksempel i forbindelse med toalettbesøk og matlagning.
Arbeidssituasjon eller oppholdssted vil for noen utgjøre 
en økt risiko for videre smittespredning. Spesifikke råd om 
kontrollprøver og eksklusjonsperioder er utarbeidet med 
inndeling hvor personer kan kategoriseres i ulike smitte-
faregrupper. 

Det er ikke utarbeidet noen spesielle retningslinjer for 
personer som ikke naturlig tilhører en smittefaregruppe. 

Så lenge personen har diaré vil smittepotensialet være 
stort. De utarbeidete retningslinjene viser hvor lang eksklu-
sjonsperioden vil være for de ulike smittefaregruppene sett 
i lys av aktuelt agens (bakterie, virus, parasitt) som er årsak 
til sykdommen. I noen tilfeller er det aktuelt å levere nega-
tive prøver før eksklusjonsperioden opphører. I andre tilfel-
ler er det tilstrekkelig med en angitt symptomfri periode.

For detaljer kan Smittevernveilederen på www. fhi.no 
benyttes.

Behandling:

Agens Behandling

Bakterier 

Salmonella spp Behandles vanligvis ikke med antibiotika

(ikke S. Typhi eller S. Paratyphi)

Campylobacter spp.    

Yersinia enterocolitica  

Tarmpatogene E. coli 

Salmonella Typhi Bør tilbys antibiotika behandling etter resistensanalyse

Salmonella Paratyphi    

Shigella spp.  

Clostridium difficile Metronidazol po 250 mg x 4 eller 500 mg x 3 i 10 dager  

Virus 

Rotavirus, adenovirus, norovirus Symptomatisk behandling, ingen spesifikk behandling tilgjengelig

Parasitter 

Giardia lamblia Metronidazol po 400 mg x 3 i 5 dager

Kryptosporidier Symptomatisk behandling

Entamøba histolytika Metronidazol po 800 mg x 3 i 7 dager, 

  deretter Diloksanid po 500 mg x 3 i 10 dager

http://www.fhi.no
http://fhi.no
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MSIS/Varsling: Funn av bakterier som er årsak til gastro-
enteritt og noen parasitter er ved forskrift meldepliktige 
til MSIS. Det innebærer at både laboratoriet som påviser 
agens og rekvirent som mottar svar skal sende informa-
sjon separat til registeret. 
I noen tilfeller skal også funn meldes telefonisk umiddel-
bart til smittevernmyndighet i bydel/kommuneoverlege. 
Alternativt må funn meldes til den døgnåpne Smittevern-
vakta ved FHI. Aktuelle funn som må varsles er: EHEC, dia-
reassosiert hemolytisk uremisk syndrom og ved mistanke 
om utbrudd.

Kontrollprøver: Kontrollprøver er aktuelt dersom pasienten 
tilhører en smittefaregruppe. For nærmere informasjon om 
smittefaregrupper og inndeling, se «Smittevernveilederen» 
som ligger på www.fhi.no sine nettsider. Første prøve tas 
tidligst 48 timer etter symptomfrihet. Deretter tas en prøve 
i døgnet. 

Agens hvor det er nødvendig med kontrollprøver:

Agens Antall prøver før smittefrihet

S. Typhi 3 negative

S. Paratyphi 3 negative

S. dysenteriae 3 negative

HUS assosiert EHEC 3 negative

Salmonella spp, andre enn 

tyfoid/paratyfoid 2 negative

Shigella spp, andre enn dysenteriae 2 negative

Vibrio cholera 2 negative

Campylobacter spp. 2 negative

Yersinia enterocolitica 2 negative

EIEC 2 negative

Vibrio cholera bakterie

http://www.fhi.no
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Polypper

Kolorektale polypper defineres som utvekster i tarmlumen, 
og de fleste utgår fra slimhinneepitelet. Tykktarmpolypper 
er vanlig i befolkningen og øker med økende alder. 
I Norge har ca. 25 % av personer i 50 årene polypper, 
og forekomsten stiger til ca. 50 % hos personer over 70 
år. De fleste tilfeller av kolorektal kreft oppstår i polypper 
(adenomtype), men de fleste polypper er benigne. 

Høyst 10 % av polyppene utvikles til kreft, der utvikling 
skjer over flere år, ca. 5-15 år. Utviklingen påvirkes av  
genetiske faktorer og miljøfaktorer. 

Fjerning av polypper har vist å redusere incidens av kolo-
rektal kreft og kreftrelatert mortalitet. 
 
Klassifikasjon: Diagnostikk av polypper baseres på 
 histopatologisk undersøkelse. De klassifiseres histologisk 
som neoplastiske eller ikke-neoplastiske. Kun neoplast-
iske polypper regnes for å ha potensiale for malignitets-
utvikling.
 
Neoplastiske polypper: Dette er altoverveiende aden-
omer. Adenomene inndeles etter arkitektur i tubulære, 
tubulovilløse og villøse. I tillegg graderes adenomene 
i henhold til grad av celleforandringer i lavgradig eller 
 høygradig dysplasi (tilsvarende carcinoma in situ).

Ikke-neoplastiske polypper: 
Hyperplastiske polypper (hyppigst)
Hamartomer
Lymfoide polypper
Inflammatoriske polypper

Serrated (sagtakkete) polypper/adenomer er en hetero-
gen gruppe polypper der visse subtyper er assosiert med 
økt malignitetsrisiko. Hyperplastiske polypper inngår i 
denne gruppen, men disse regnes som benigne, med 
unntak av hyperplastisk polypose syndrom.

Malignitetsrisiko: Polyppstørrelse er en viktig parameter 
korrelert med malignitetsrisiko. Kreftutvikling er svært  
sjeldent i adenomer som er mindre enn 10 mm. Risikoen 
øker med størrelsen, og for adenomer større enn 2 cm er 
hyppighet av malignitet i polyppen 20-50 %. Malignitets-

PATOLOGI

KOLOREKTALE POLYPPER  
OG TARMKREFT

Polypper ved endoskopi.
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risiko øker også med høygradig dysplasi og villøst vekst-
mønster, som er korrelert med polyppstørrelse.

Påvisning og oppfølging: Polypper gir sjelden symptomer, 
men større polypper kan gi blødning. De påvises ved endo-
skopi, eller billeddiagnostikk som CT kolografi (virtuell 
koloskopi). Påviste polypper skal fjernes, spesielt polypper 
større enn 5 mm.

Evne til å genere polypper varierer, har man først dannet 
adenomer, er sjansen større for å få nye. Oppfølging med 
kontrollkoloskopi ved polyppfunn vil variere avhengig av 
mange faktorer som f.eks. antall polypper, størrelse, villøs 
komponent, dysplasigrad, tidligere påviste 
polypper  /tumores og familiær kolorektal kreftbelastning.                         
Det er egne retningslinjer for oppfølging ved arvelige 
tilstander som f.eks. familiær polypose syndrom (FAP) og 
hereditær nonpolypose kolorektalkreft (HNPCC)/Lynch 
syndrom.

Kolorektalkreft 

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av kolorektal-
kreft med ca. 4000 nye tilfeller årlig. Livstidsrisiko i Norge 
er ca. 6 %. Risikoen øker betydelig med alder, spesielt fra 
55-års alder, men de siste årene er det påvist en uro-
vekkende insidensøkning hos personer yngre enn 50 år. 
Total femårs overlevelse er ca. 60 %. Prognosen er god 
ved tidlig stadium. Ved lokalisert sykdom er overlevelsen 
ca. 90 % (stadium I-II), ved lokalavansert sykdom ca. 70 % 
(stadium III), og ved fjernspredning ca. 10 % (stadium IV).

Ca. 98 % av alle kreftsvulstene i tykk- og endetarm er 
adenocarcinomer.

Risikofaktorer: Miljø og livsstilsfaktorer som fedme, fysisk 
inaktivitet, høyt forbruk av tobakk og alkohol er assosiert 
med økt forekomst av sporadisk kolorektal kreft. Kost-
holdsfaktorer som mye rødt kjøtt, foredlet mat, steking ved 
høy temperatur og fiberfattig kost antas å ha betydning. 

Arvelige faktorer: Lynch syndrom/HNPCC og Familiær 
adenomatøs polypose er de vanligste arvelige tilstandene 
med kjente genfeil. Disse utgjør mindre enn 5 % av alle 
tilfellene. Opp mot 15-25 % av alle pasientene har familiær 
opphopning uten kjente genfeil 

Histologi: Tubulært adenom

Stadieinndeling av kolorektalkreft. 

Stadium
Stadium

Stadium Stadium Stadium

Spredning til andre organer

Lymfeknuter

http://f.eks
http://f.eks
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Andre faktorer: Historikk med tidligere adenomer eller 
kolorektal kreft, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt 
og Crohns sykdom). 

Symptomer: Det kan være lite symptomer spesielt i tidlig fase.
- Blod i avføringen - dette skal alltid utredes videre. 
- Blødningsanemi
- Palpabel oppfylning
- Endret avføringsmønster, følelse av ufullstendig tømming, 
- Magesmerter, vekttap, redusert allmenntilstand

Ved begrunnet mistanke om kolorektal kreft henvises 
pasienten til spesialisthelsetjenesten i henhold til «Pakke-
forløp for tykk-og endetarmskreft». Det er begrunnet 
mistanke hos pasienter over 40 år med ett eller flere av 
følgende symptomer eller funn: 
- Uavklart blødning fra tarmen
- Funn av tumor eller polypp ved ano-/rektoskop
- Endring av et tidligere stabilt avføringsmønster over mer 

enn fire uker 

Pasienter med uspesifikke symptomer uten symptomer fra 
mage/tarm henvises til Diagnostisk pakkeforløp hvis det er 
begrunnet mistanke om alvorlig sykdom

Henvisningen skal inneholde opplysninger om: 
- Eventuelt økt risiko for tarmkreft
- Detaljerte symptomer og funn fra objektive undersø-

kelser som abdominal palpasjon, rektaleksplorasjon, 
eventuelt rektoskopi samt gynekologisk undersøkelse 
hos kvinner

- Hemoglobinverdi
- Undersøkelse på okkult blod i avføringen.
- Opplysning om pasientens allmenntilstand, andre syk-

dommer og medisiner

Diagnostikk: Klinisk undersøkelse inkluderer anamnese, 
palpasjon og rektal eksplorasjon

Laboratorietester: CEA er uegnet som screeningtest pga. 
lav sensitivitet, men er ofte forhøyet ved avansert sykdom 
og brukes ved monitorering av sykdommen.

Undersøkelse på okkult blod i avføringen: Den test Fürst 
benytter (F-Blod) er ikke spesifikk for humant hemoglo-
bin, men reagerer positivt også på blodig mat (kjøtt) og 
plante peroksydaser. Blødning i hele mage-tarm-kanalen 
kan gi positivt resultat. En tumor som ikke blør ved test- 
tidspunktet blir ikke fanget opp, og prøven vil ofte være 
falsk negativ. En alternativ, immunologisk metode reagerer 
bare på humant blod, men bare på eventuell blødning i 
tykk tarmen. Denne testen er mindre utbredt (og benyttes 
ikke av Fürst), men er aktuell i tarmscreening sammen-
heng.

Koloskopi: Regnes som gullstandard ved utredning av 
mulig tykktarmkreft, og diagnosen stilles ved biopsi.  

Koloskopi.

Lys, kamera. 
instrumentport

Spredning til andre organer

Lymfeknuter



CT kolografi er et ikke-invasivt alternativ til koloskopi og 
har høy sensitivitet ved lesjoner større enn 8-10 mm, men 
polypp fjerning og biopsitaking må gjøres ved koloskopi. 

Screening: Tarmkreftscreening er innført som et helsetilbud 
i mange vestlige land. Siden 2003 har EU-kommisjonen 
anbefalt sine medlemsland innføring av tramkreftscreening. 
Det er flere metoder for screening, alle med forskjellige 
fordeler og ulemper. Imidlertid er dokumentasjonen av 
effekten av de forskjellige metodene varierende.

Det er foreløpig ikke etablert organisert tramkreft-
screening i Norge. Det er usikkerhet knyttet opp til hvilke 
metoder som er best i ulike segmenter av befolkningen, 
og det avventes resultater av pågående pilotstudier. 
 Aktuelle metoder er blod i feces, sigmoidoskopi (undersø-
kelse av nedre ca. 50 cm, av tykktarm) og koloskopi.

 
Kilder: 

www.oncolex.no/tykktarm 
www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-ret-
ningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykk-
tarm-og-endetarm
www.helsedirektoratet.no, Rapport om et nasjonalt screeningprogram tarm-
kreft, 31.08.16

http://www.oncolex.no/tykktarm
http://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt
http://www.helsedirektoratet.no
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Ta kontakt med oss ved behov  
for råd og veiledning!  

KUNDESTØTTE:
22 90 96 66 
kundestotte@furst.no 
(svartjeneste, prøvetaking, forsendelse, etter-rekvirering) 
 
MARKED OG IT-SUPPORT:
22 90 96 69 
marked_support@furst.no 
(elektronisk rekvirering & svaroverføring, Fürst Forum) 
 
LEGESPESIALISTER – VAKTTELEFON:
Medisinsk biokjemi: 22 90 95 50 
Medisinsk mikrobiologi: 22 90 95 77 
Patologi: 22 99 65 50 
 
For mer kontaktinformasjon, se våre hjemmesider furst.no og furstforum.no

Oppdatert analyserepertoar og informasjon om kliniske  
problemstillinger er tilgjengelig på våre nettsider furst.no

Postboks 158 Alnabru, 0614 Oslo
Tlf: 22 90 95 00 Faks: 22 90 96 06
post@furst.no

Besøksadresse: Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo
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