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Irritabel tyktarm – fylder meget hos patienter og i praksis, men hvordan stilles diagnosen? 
Hvornår skal der henvises? Hvad med kikkertundersøgelse? Artiklen hjælper og guider os i 
beslutningsprocessen.

irritabile er en funktionel tilstand, 
-

ler strukturelle abnormiteter i tarmen. 
Selvom patofysiologien bag sympto-
merne ikke kendes, er der tiltagende 
international konsensus om at betrag-
te ætiologien som multifaktoriel med 
en dysfunktion i hjerne-tarm-forbin-
delsen som et centralt element. Fakto-
rer som visceral hypersensitivitet, for-
andringer i mikrobiomet og 
psykosociale faktorer menes også at 
kunne have en betydning (3). 

Forløbet af colon irritabile hos den 
enkelte patient er uforudsigeligt og vil 

varierende perioder med få/ingen 
symptomer og perioder med mange 
og/eller belastende symptomer.

diagnostik af colon irritabile, har man 
til forskningsmæssig og klinisk brug 

olon irritabile, der også kaldes ir-
riteret tyktarm eller irritable 
bowel syndrome i den engelsk-

sprogede litteratur, er en ganske hyp-
pig tilstand. I Danmark oplever knap 
hver femte under 50 år symptomer for-
enelige med tilstanden (1). Ud over at 
tilstanden er meget almindelig, ved vi 
også, at colon irritabile er forbundet 
med nedsat livskvalitet hos de menne-
sker, der oplever symptomerne (2). 

Symptomerne ved colon irritabile er 
tilbagevendende mavesmerter ledsa-

-
ler konsistens (diarré og/eller forstop-

og oppustethed er også hyppige symp-
tomer ved colon irritabile, men ingen 

-
ke eller obligate for diagnosen. Colon 
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gennem årene udviklet og videreudvik-
let symptombaserede kriterier til af-

-
ske symptomer svarende til de såkaldte 
Rom IV-kriterier fremgår af tabel 1.

Gennem de senere år har det været 
diskuteret, hvorvidt colon irritabile er 

-
dersøgelser (herunder kikkertundersø-
gelse af tarmen) skal have udelukket 

man kan stille diagnosen, eller om 
man kan stille diagnosen ud fra Rom-
kriterierne uden risiko for at overse or-
ganiske årsager til symptomerne. Der-
for satte vi os på Forskningsenheden 

for Almen Praksis i Odense for i et ran-
domiseret design at undersøge to ud-
redningsprogrammer til patienter med 
symptomer på colon irritabile. I samar-
bejde med praktiserende læger i Regi-
on Syddanmark og Region Sjælland 
samt medicinske gastroenterologer fra 
hhv. Odense Universitetshospital og 
Køge Sygehus inkluderede vi i 2012 i 
alt 302 patienter i alderen 18-50 år, der 
havde henvendt sig til deres praktise-
rende læge med symptomer, som læ-
gen mistænkte kunne være colon irri-
tabile. Patienterne blev henvist til en 
forskningsklinik, hvor de blev rando-
miseret til enten at blive udredt med få 

Tilbagevendende mavesmerter mindst 1 dag pr. uge gennem mindst 3 måneder med mindst 2 

af nedenstående ledsagesymptomer:

Smerterne relateres til afføring

Smerterne ledsages af ændring i afføringens konsistens

Smerterne ledsages af ændring i afføringens hyppighed 

Tabel 1 / Tabel 1. Rom IV-kriterier. 

Foto 1 / 

Foto: Colourbox
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blodprøver (tabel 2) og få stillet diag-
nosen ud fra Rom-kriterierne eller at 

Udredningsprogram ved 

symptombaseret diagnose

Udredningsprogram ved 

eksklusionsdiagnose

Hæmoglobin Hæmoglobin

Leukocytter med differentialtælling Leukocytter med differentialtælling

Trombocytter Trombocytter

CRP CRP

Levertal

TSH

P-calcium

Cøliaki screening (transglutaminase/IgA)

Lactase gentest

Afføringsprøver for parasitter og orm

Sigmoideoskopi

Tabel 2 / De to forskellige udredningsprogrammer, som patienterne mistænkt for 
colon irritabile blev randomiseret til.

sundhedsydelser efter et år, om man 
var randomiseret til det ene eller det 
andet udredningsprogram (4).

For at vurdere, om det at stille diag-
nosen baseret på Rom-kriterierne uden 
endoskopi på den lange bane ville 
være sikkert, og for at undersøge, om 
patienterne alligevel ville blive henvist 
og undersøgt med skopi, gennemførte 
vi en opfølgning på patientkohorten 
efter fem år. Resultaterne af femårsop-

-
gjort (5). 

I femårsopfølgningen fandt vi, at 
patienterne i begge udredningspro-
grammer havde oplevet bedring i deres 
mave-tarm-symptomer, og at der ikke 
var blevet konstateret organisk syg-
dom i form af cøliaki, gastrointestinal 
eller gynækologisk cancer i nogle af 
grupperne. Antallet af patienter diag-

-
sygdom, benigne gynækologiske syg-
domme (fx ovariecyster) og øvre 
gastrointestinale tilstande (fx dyspep-

Blandt dem, der var blevet udredt med 

Da der ikke findes en biomarkør til diagnostik 
af colon irritabile, har man til forskningsmæs-
sig og klinisk brug gennem årene udviklet og 
videreudviklet symptombaserede kriterier til 
afgrænsning af tilstanden

››

blodprøver, fæcesundersøgelser og sig-
moideoskopi. 

Efter et år fandt vi, at patienterne 
udredt med det symptombaserede ud-
redningsprogram ikke havde dårligere 
helbredsrelateret livskvalitet end pa-
tienterne udredt med den mere omfat-
tende udredningsstrategi inkluderende 
endoskopi (eksklusionsstrategi). Vi 
fandt også, at det symptombaserede 
udredningsprogram var billigere, og at 
det ikke havde betydning for patien-
ternes symptombillede, patienttil-
fredshed eller efterfølgende brug af 
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det symptombaserede udredningspro-
-

get endoskopi end dem, hvor endosko-
pi indgik i den initiale udredning (23 
vs. 13 personer). I alt var det dog færre 
blandt dem, der havde gennemgået det 
symptombaserede udredningspro-
gram, som havde fået foretaget kikker-
tundersøgelse af tarmen. 

Studiet peger altså i retning af, at 
det er sikkert og besparende i forhold 

Figur 1 / Flowchart til 
udredning af patienter 
med symptomer på  
colon irritable

Abnorm objektiv undersøgelse eller alarm-
symptomer
Debutalder > 40 år
Blod i afføringen
Anæmi
Utilsigtet vægttab
Familiær disposition til colorektal cancer, 
inflammatorisk tarmsygdom, cøliaki
Mistanke om anden sygdom ud fra lægens 
intuition eller kendskab til patienten

Overvej differentialdiagnoser:

• Inflammatorisk tarmsygdom
• Colorektal cancer
• Cøliaki
• Laktoseintolerans
• Depression
• Stress
• Angst
• Gynækologisk lidelse
• Medicinbivirkning

Opfylder Rom IV kriterierne for colon irritable:

Tilbagevendende mavesmerter mindst 1 dag 
pr. uge gennem mindst 3 måneder med mindst 
2/3 af nedenstående:

• Smerterne relateres til afføring
• Smerterne ledsages af ændring i afførin-

gens konsistens
• Smerterne ledsages af ændring i afførin-

gens hyppighed

Abnorm paraklinik 
(hæmoglobin, CRP, TSH, cøliakiscreening)

Colon irritable 

• Information og beroligelse
• Motion
• Ved behov medicinsk behandling ud fra 

dominerende symptom

Mistanke om colon irritable

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

JA

til kikkertundersøgelser at stille diag-
nosen colon irritabile hos yngre pa-
tienter baseret på symptomer, udeluk-
kelse af faresignaler og få blodprøver i 
almen praksis. I studiet indgik patien-
ter under 50 år, dog med den forudsæt-
ning, at patienter mellem 40 og 50 år 
skulle have haft symptomer i mere end 
et år, idet nyopståede symptomer hos 
personer over 40 år kan være et alarm-
symptom på tarmkræft. 
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Separate, hårde klumper, som ligner nødder

Pølseform, men med klumper

Ligner en pølse, men med revner på ydersiden

Ligner en pølse eller orm, smidig og blød

Bløde klumper med skarpe kanter (lette at få ud)

Iturevne småstykker

Vandig uden klumper. Kun væske

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Bristolskalaen

Tabel 3 / Bristol Stool Chart til karakterisering af  
afføringskonsistens (kilde: www.dsgh.dk).

-
dan man kan udrede patienter med 
symptomer på colon irritabile. For at 
kunne stille den symptombaserede 
diagnose anbefales det først og frem-
mest at udelukke faresignaler, der kan 
give mistanke om colorektal cancer 

Rom-kriterierne, altså hyppighed af 
symptomerne og varigheden. Herun-
der også, om mavesmerterne relaterer 

-
-

ringsændringer kan man med fordel 
anvende Bristol Stool Chart (tabel 3) 
og dermed også opnå indsigt i, hvor-
vidt patienten primært er forstoppet 
eller primært har diarré. Ved den efter-
følgende objektive undersøgelse af ab-
domen inkl. rektal eksploration ude-
lukkes udfyldninger eller andre fund, 
der kan indikere organisk sygdom. 
Herefter kan man ved få blodprøver 
med stor sikkerhed udelukke organiske 
årsager og dermed stille diagnosen co-

-
-

hed hos personer over 40 år anses som 
et alarmsymptom på tarmkræft, bør 
disse patienter henvises til videre ud-
redning.  

Herved kan behovet for henvisning 
til mave-tarm-ambulatorium reduce-
res, og patienterne spares for endosko-
pi. Dermed opnås både en sundheds-
økonomisk besparelse, men også en 
reduktion af iatrogent ubehag forbun-
det med undersøgelsen og fastholdelse 
i en søgning efter organisk sygdom, 
som kan forstærke og vedligeholde 
symptomerne ved funktionelle tilstan-
de (6).

Samtidig gives også mulighed for, at 
den praktiserende læge hurtigere kan 
hjælpe patienten med en forståelse af 
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HOVEDBUDSKABER

1. Colon irritabile er en funktionel tilstand

2. Udredning kan begrænses til undersøgelse hos den praktiserende læge uden risiko for,  

at alvorlig lidelse overses

3. Opfølgning af patienter, der deltog i en randomiseret undersøgelse i almen praksis, har  

bekræftet, at denne strategi er sikker

symptomerne som en velkendt til-
stand, der nok er generende, men hel-
digvis ufarlig, idet patienterne ofte 
frygter alvorlig sygdom, eller at til-
standen øger risikoen for at udvikle al-
vorlig sygdom som fx tarmkræft (7). 
Der er imidlertid ikke beskrevet øget 
risiko for cancer blandt patienter med 
colon irritabile. Ud over information og 
beroligelse og hjælp til håndtering af 
symptomerne, som er hjørnesten i 
håndteringen af colon irritabile, vil den 
praktiserende læge også kunne tilbyde 
yderligere behandling af generne, hvis 

form af psyllium-frøskaller, motion og 
osmotisk virkende laksantia ved domi-
nerende forstoppelse vist at kunne 

ngen angivet
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