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Sammanfattning 

Nedsatt motilitet i esophagus kan vara en orsak till dysphagi. Högupplöst 

esophagusmanometri (HRM) är "golden standard" för att utvärdera esophagus motilitet. 

Defekter av motiliteten kan ses som avbrott i den isobariska konturen (IBC). Det finns ett 

samband mellan avbrott och inkomplett bolus clearance. Referensvärdena för HRM är 

utformade för att patienten ska ligga ner och svälja under undersökningen. Kroppens läge 

påverkar esophagus och värdena för HRM ändras signifikant beroende på om patienten ligger 

ned eller sitter upp. Det pågår diskussioner kring om undersökningen borde innefatta 

sväljningar i både liggande och sittande position för att öka den diagnostiska säkerheten. 

Denna studie innefattade 12 stycken patienter som frivilligt genomgick 10 extra sväljningar 

sittande utöver de i liggande position. En jämförelse i antalet avbrott i IBC gjordes mellan 

sväljningarna sittandes och liggandes. Resultatet visade att 24 av 118 sväljningar liggande 

hade avbrott i IBC och 94 var utan avbrott. När patienterna satt upp hade 68 av 120 

sväljningar avbrott i IBC och 52 sväljningar utan avbrott. Hypotesen bekräftades då det 

föreligger en signifikant skillnad i antalet avbrott mellan sittande och liggande position. Det 

förekom fler avbrott i sittande position och avbrotten blev också längre i sittande position. 

Fortsatta studier med större urval erfordras. 

Nyckelord: dysphagi, ineffektiv esophagusmotilit, Clouse plot, topografisk färgkontur, hypotensiv 

peristaltik, inkomplett bolus clearance 

 



 

 
 

Summary 

How the body position affect the frequency of disruptions in the isobaric contour during high-

resolutions esophagus manometry 

 

Reduced motility in the esophagus can be a cause of dysphagia. High-resolution esophagus 

manometry (HRM) is the golden standard for evaluating esophageal motility. Defects of the 

motility can be seen as disruptions in the isobaric contour (IBC). There is a correlation 

between disruptions and incomplete bolus clearance. The references for HRM are made for 

the patient to lie down and swallow for the examination. The position of the body affects the 

esophagus and the values for HRM changes significantly depending on whether the patients is 

lying down or sitting up. There are discussions about whether the procedure should include 

both supine and sitting position to increase diagnostic reliability. This study included 12 

patients who voluntarily underwent 10 additional swallows sitting up in addition to the supine 

position. A comparison of the disruptions in IBC was made between the swallows sitting and 

supine. The results showed that 24 out of 118 supine swallows had disruptions in IBC and 94 

were without. When the patients sat up, 68 out of 120 swallows had disruptions in IBC and 52 

were without. The hypothesis was confirmed as there were more disruptions in the sitting 

position and the disruptions were longer. Further studies are required. 

 

Keywords: dysphagia,  ineffective esophageal motility,  Clouse plot, esophageal pressure topography, 

hypotensive peristaltis, incomplete bolus clearance 
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Inledning 

Nedsatt motilitet i esophagus kan vara en underliggande orsak till dysphagi och bröstsmärta. 

Esophagusmanometri är "golden standard" för att utvärdera esophagus motilitet och ända 

sedan första konceptet av manometri uppfanns på 1950-talet har tekniken ständigt förbättrats. 

De första tryckmätningarna i esophagus utfördes med vattenperfunderade katetrar som hade 

ett till några sidohål vilket gjorde att det krävdes flertalet manövrer för att lokalisera alla delar 

av esophagus. På 1990-talet introducerades högupplöst esophagusmanometri (High-resolution 

esophagus manometry, HRM) vilket förenklade och förbättrade undersökningen avsevärt (1). 

Bakgrund 

Anatomi och fysiologi 

Esophagus är en rörformad muskeltub, cirka 25 centimeter lång, som förbinder pharynx och 

ventriculus gaster. Den löper längs hela thorax, anteriort om ryggraden och passerar genom 

diafragma till kardia och slutligen superiora ventriculus gaster. Esophagus proximala del 

består huvudsakligen av tvärstrimmig muskulatur och den distala av glatt muskulatur. 

Muskelvävnaden i mitten av esophagus är en blandning av både tvärstrimmig- och glatt 

muskulatur. I proximala och distala delen av esophagus återfinns även två sphinktrar; den 

övre sphinktern (Upper Esophageal sphinkter, UES) och den nedre sphinktern (Lower 

Esophageal sphinkter, LES). UES kontrollerar passagen av bolus från pharynx till esophagus 

och LES kontrollerar passagen av bolus till magsäcken (2, 3). 

 

En sväljning kan delas upp i två faser: dels förloppet i cavum oris och pharynx och dels 

transporten genom esophagus till ventriculus gaster. Den mekaniska bearbetningen av maten 

genom käkarnas och tändernas arbete resulterar i en så kallad "bolus".  En viktig del i denna 

bolus är saliven som underlättar sväljningen. När tungan för bolus bakåt mot gommen utlöses 

en autonom sväljningsreflex. Härvid relaxerar UES och pharynx kontraheras för att pressa 

bolus nedåt. Samtidigt som sväljningen sker en kort apné för att förhindra att bolus hamnar i 

luftstrupen. En propulsiv rörelse uppstår genom flertalet koordinerade kontraktioner och 

relaxationer i muskulaturen hos esophagus och för bolus mot LES, som relaxeras för att låta 

bolus passera ned i ventriculus gaster, och kontraherar därefter för att förhindra att 

magsäcksinnehållet passerar uppåt i esophagus (4). 
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Patofysiologi 

Hos den som inte kan svälja normalt riskeras både medicinska komplikationer och försämrad 

livskvalitet (2). Sjukdomar hos esophagus uppkommer till följd av störningar hos den 

tvärstrimmiga eller glatta muskulaturen och dysphagi är en av de vanligaste orsakerna till 

varför patienter undersöks med HRM (3, 5). 

 

Dysphagi syftar på både objektiva symtom hos patienten och avvikande undersökningsfynd 

som har med sväljningen att göra. Dysphagi förekommer vid en rad olika sjukdomar och 

tillstånd men utgör ingen etiologisk diagnos, alltså inget klarlagt avgränsat sjukdomstillstånd 

med känd orsak eller behandling. Enligt WHO:s diagnosklassifikation är dysphagi i stort sett 

en tilläggsdiagnos. Dysphagi kopplas ihop med olika typer av avvikelser i den normala 

sväljningsfunktionen i cavum oris, pharynx eller esophagus. Patofysiologiska orsaker till 

sväljningsstörningar redovisas i tabell 1. Förekomsten av dysphagi sägs vara hög, studier av 

den vanliga befolkningen visar att esophageala dysphagisymtom förekommer hos 16-22% av 

individer över 55 år (2).  

 

Tabell 1: Patofysiologiska orsaker till sväljningsstörningar. 

Orsaker Exempel 

Vaskulära Stroke 

Neurogena Alzheimers, Parkinsons, multipel skleros, amyotrofisk lateralskleros, muskelatrofi, 

myastenia gravis. 

Degenerativa Sjögrens syndrom, hiatus hernia, gastroesophageal reflux 

Neoplastiska Tumörer i huvud och hals inkl. hjärna, hjärnstam, munhåla, svalg, larynx och 

esophagus. 

Traumatiska Skador av våld mot huvud eller hals. 

Infektiösa Kandida, streptokocker, herpes simplex, cytomegalovirus, Humant Immunbrist-

virus. 

Iatrogena Medikamell behandling som påverkar salivation, slemhinna och motorik 

Kemoterapi 

Strålbehandling 

Kirurgi i munhåla, svalg, larynx, halskotpelare. 

Morfologiska Anatomisk-strukturella avvikelser så som medfödda kraniofacala missbildningar, 

esophagusatresi, strikturer. 
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Achalasi är en primär motilitetsstörning i esophagus som involverar kronisk och progressiv 

obstruktion till passagen av bolus genom LES. Patienter med achalasi uppvisar dysphagi med 

både vätska och mer fast föda. Orsaken till achalasi är ännu inte känd. Sjukdomen 

karaktäriseras av stora defekter i peristaltiken hos esophagus kombinerat med ett förhöjt tryck 

i LES (3, 6). 

Högupplöst esophagusmanometri 

Utvecklingen av både hård- och mjukvara har gjort högupplöst esophagusmanometri möjligt.  

Katetern som används vid HRM är vanligen uppbyggd av 36 tryckmätande sensorer med 

cirka en centimeters avstånd från varandra som cirkumferentiellt mäter trycket längs hela 

esophagus. Detta medför att det går att lokalisera alla segment i esophagus från pharynx till 

magsäck utan att behöva ompositionera katetern under undersökningen och katetern påverkas 

inte av kroppens position, en stor fördel jämfört med de vattenperfunderade katetrar som 

användes före HRM (6, 7). 

 

Vid HRM används också ett program som analyserar tryckdata och applicerar denna till en 

topografisk färgkontur (figur 1), även kallad "Clouse plot" (7). Clouse plot ger en bild av hela 

esophagus och ger anatomisk information om de olika segmenten i esophagus vilket förenklar 

bedömningen av dess motilitet (6). 

 

Figur 1: En normal topografisk färgkurva (Clouse plot) (8). 
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Den isobariska konturen 

Den isobariska konturen (Isobaric contour, IBC) definieras genom att en kontur läggs runt 

Clouse plot där trycket innanför linjerna är högre än 20mmHg och utanför lägre än 20mmHg 

(Figur 2) (6). 

 

 

Figur 2: Clouse plot utan isobarisk kontur (A) och med 20mmHg isobarisk kontur (B) (8). 

 

Defekter av esophagus motilitet kan ses som avbrott i IBC mellan UES och Esophago-gastric 

junction (EGJ) mätt i axial längd (figur 3) (9). Små avbrott under tre centimeter ses ofta hos 

friska individer och anses därför normalt. Avbrott större än 5 centimeter, är mer vanligt hos 

patienter med dysphagi. Det finns ett samband mellan avbrott i den isobariska konturen och 

inkomplett bolus clearance (10). Bolus clearance är ett mått på hur effektivt esophagus 

transporterar bolus från munhåla till magsäck. Transporten av bolus anses effektiv när 

minimalt med bolus återfinns i esophagus efter en sväljning. Ju längre avbrott desto högre risk 

för ineffektiv bolus clearance (9, 10).  

A B 
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Figur 3: Olika avbrott i 20mmHg isobariska konturen (IBC):  

Hel IBC (A), små defekter i IBC (B och C) och stort avbrott i IBC (D) (9). 

Hos friska ses ofta ett område i manometrin med lågt tryck, detta område kallas 

"transitionszonen". Transitionszonen ger ofta ett avbrott i IBC där muskulaturen övergår från 

tvärstrimmig- till glatt muskulatur (figur 4). Orsaken till detta glapp är oklart och även om 

avbrottet är förväntat är normalvärden för storlek och placering inte ännu definierat för HRM 

(6). Därför mäts avbrott i IBC efter transitionszonen och en gräns läggs automatiskt mellan 

transitionszonen och distala esophagus av databehandlingsprogrammet (11). 

 

Figur 4: Där den tvärstrimmiga muskulaturen (A) övergår till glatt muskulatur (C) återfinns Transitionszonen. 

(B) (8). 
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Hur kroppens position kan påverka HRM 

Referensvärdena för HRM klassas utifrån Chicagoklassificeringen (CK) och är utformade för 

att patienten ska ligga ner och svälja under undersökningen (10). Kroppens läge påverkar 

trycket i esophagus och värdena för HRM ändras beroende på om patienten ligger ner eller 

sitter upp och därför anser många att undersökningen borde innefatta sväljningar i både 

liggande och sittande position för att öka den diagnostiska säkerheten (9, 12-17).  

 

Xiao et al. (2012) (12) jämförde hur kroppens position (sittande och liggande) påverkade 

diagnostiseringen av esophageala motilitetstörningar utifrån CK. Deras resultat visade att 

diagnoserna utifrån CK för EGJ-obstruktion och achalasi inte stämde överrens beroende på 

om patienten satt upp eller låg ned och rekommenderade att utredning gällande just dessa 

sjukdomar bord inkludera HRM i både sittande och liggande position. 

 

Ciriza-de-los-Ríos et al. (2015) (13) undersökte 99 patienter med dysphagi eller 

gastroesophageal reflux (GER) där de i sina resultat beskriver att mer normal peristaltik i 

esophagus diagnostiserades i liggande position och att mer distal spasm, svag peristaltik och 

EGJ-obstruktion återfanns i sittande position. I deras slutsats skriver de att sittande position 

verkar vara att föredra framför liggande position vid diagnostisering av dysphagi och GER då 

de anser att en undersökning i endast liggande position inte finner alla patofysiologiska 

orsaker. 

 

Det har även påvisats ett samband mellan sittande position och defekter i esophagus motilitet: 

Roman et al. (2010) (15) upptäckte ett sambandet mellan sittande position och svag peristaltik 

i esophagus och att det blev större defekter i motiliteten vid sittande ställning. 

 

Enligt CK är en intakt kontraktion i esophagus utan avbrott i IBC och att långa avbrott i IBC 

kan vara ett tecken på svag eller till och med misslyckad peristaltik (10). Det är känt att det 

finns ett samband mellan avbrott i IBC och inkomplett bolus clearance och att ju längre dessa 

avbrott är desto större är risken för inkomplett bolus clearance (9). Det finns också påvisat att 

individer med GER har ett generellt lägre tryck i esophagus och att trycket i LES varierar med 

koppens position oberoende av sjukdom. Trycket i LES är betydligt lägre i sittande position 

än liggande vilket är av stort intresse för patienter med gastroesophageal reflux (16, 17). 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att med hjälp av HRM studera om antalet avbrott i den 

20mmHg isobariska konturen blir fler eller färre beroende på kroppens position (liggande 

eller sittande). 

 

Hypotesen är att antalet avbrott är färre i liggande position. 

 

Material och metod 

Material och studiedesign 

Detta är en kvantitativ observations-tvärsnittsstudie. Bakgrundsinformationen sammanställdes 

med hjälp av relevant litteratur samt vetenskapliga artiklar uppsökta genom sökning i 

databaserna PubMed och Medline med sökord/sökroden; esophagus manometry, esophagus 

manometry sitting, body position manometry. 

Urval 

Populationen bestod av tretton patienter, varav en exkluderades på grund av att 

undersökningsresultatet påvisade achalasi. Urvalet blev 12 patienter; 7 män och 5 kvinnor i 

åldrarna 21 till 74 med en medelålder på 56 år och en medianålder på 61 år som genomgått 

esophagusmanometri på avdelningen för klinisk fysiologi på Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping mellan 10 oktober 2016 till 13 mars 2017. Patienterna informerades muntligen om 

studien och ett muntligt samtycke inhämtades efter deras huvudsakliga undersökning ansågs 

klar men manometerkatetern fortfarande var på plats i esophagus. Populationen valdes på 

löpande band under de utsatta datumen och urvalet skedde sedan efter datainsamlingen 

avslutades, utifrån inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Inklusionkriterier var informerat samtycke och en ålder på över 18 år samt de kriterier som 

ingår i att få genomgå HRM (18). Exklusionskriterier var achalasi då denna sjukdom, som 

tidigare nämnt, karaktäriseras av stora defekter i peristaltiken och en sväljning under HRM 

visas som simultana, repetitiva tryckvågor i den glatta muskulaturen istället för den normala 

peristaltiken (figur 5). Dessa uppkommer på grund av att esophagus beter sig som en vanlig 

kavitet istället för en arbetande muskel. Detta gör bedömningen av IBC mycket svår (2, 3, 6). 
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Figur 5: Hur achalasi kan yttra sig under en högupplöst esophagus manometri: istället för peristaltik uppvisar en 

sväljning simultana och repetitiva tryckvågor i den glatta muskulaturen (8).

Metod 

Esophagusmanometrin utfördes tillsammans av två legitimerade biomedicinska analytiker 

med likvärdig erfarenhet och kompetens gällande metoden. Patienterna kallades som vanligt, i 

regel skriftligen, till undersökningen där kallelsen innefattade kort information om hur 

undersökningen kommer gå till samt instruktion om att fasta minst 4 timmar före 

undersökningen. 

 

Ofta ges näs-/svalganestesi med Xylocaingel 2% om patienten inte uppger att hen vill försöka 

utan bedövning vid tillfrågan. Annars ska patienten alltid tillfrågas om eventuell 

överkänslighet mot lokalanestetika av amidtyp. Gelen används även i syfte för att 

tryckkatetern lättare ska komma på plats, därför kan kateterslem användas istället om 

patienten avböjer eller har allergi mot Xylocaingel. Om Xylocaingel 2% används ska det 

avvaktas i minst fem minuter innan nedsättningen av tryckkatetern för att anestesin ska hinna 

verka. Tryckkatetern förs in genom ena näsborren lugnt och försiktigt, lirkas förbi näshålan 

och ned mot pharynx. När spetsen retar kräkreflexen i bakre delen av pharynx ombeds 

patienten att böja ner huvudet mot sitt bröst och svälja kontinuerligt för att underlätta 

nedförandet och minska risken för att katetern hamnar i luftstrupen (18). 
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När katetern är på plats läggs patienten ned och ombeds ta några djupa andetag för att 

lokalisera den övre delen av diafragma. Efter detta lokaliseras UES och LES, som märks ut 

som anatomiska landmärken. Sedan Patienten kommer sedan att få ligga så avslappnat som 

möjligt utan att svälja och ombeds ta några djupa andetag för att lokalisera diafragmas läge. 

Patienten får sedan enligt CK svälja 5-8 ml ljummet vatten, detta upprepas 10 gånger i 

liggande position (10). 

 

När undersökningen avslutats sattes patienten upp och informerades muntligen om aktuella 

studien och ett muntligt samtycke inhämtades av den biomedicinska analytikern. Patienten 

informerades att denne när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke att delta i studien och att 

deltagandet inte påverkar deras huvudsakliga undersökning eller diagnos. Patienter som gett 

sitt muntliga informerade samtycke genomgick 10 extra sväljningar á 5-8 ml vatten sittande 

utöver de, enligt CK, 10 sväljningarna á 5-8 ml vatten liggande. Esophagusmanometrin 

utfördes alltså som vanligt i liggande position innan de 10 extra sväljningarna i sittande 

position utfördes. Varje patient sattes i stolens mest upprätta läge vilket uppmättes till 17
o
 

vilket gjorde att de biomedicinska analytikerna som utförde undersökningen kunde fastställa 

att alla patienter satt i samma läge. 

 

Efter avslutad undersökning togs tryckkatetern ut och tilläts hängas fritt i luften ett par 

sekunder innan själva mätningen avslutades (18). 

Utrustning och mätmetodik 

Arbetsstationen utgjordes av datorn PACS mate med Manoscan 360 modell A-100 (Sierra 

Scientific Instruments, Los Angeles, CA, United states) med tryckmätningssystem MTA nr. 

113388 inklusive registreringsprogram Manoscan Acqusition ESO 2.1 och analysprogram 

Manoview
TM

 3.0.1. Manometerkateter Microtip kateter EAN 2026 (Given Imaging), med 36 

cirkumferentiellt mätande micro-tip tryckgivare placerade med 1 centimeters avstånd. 

Tryckkatetern kalibreras före varje undersökning i kalibreringskammare och en gång per 

vecka görs en "in vivo" kalibrering i 37-gradigt vatten (18). 

 

Varje individuell sväljning, 10 liggande och 10 sittande, undersöktes genom analysprogram 

Manoview
TM

 3.0.1 där den isobariska konturen definieras vid 20mmHg. En person mätte 

sedan avbrotten manuellt i centimeter genom Smartmouse
TM

 inbyggda mätsticka (figur 6). 
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Figur 6: Smartmouse
TM

 mätsticka för att mäta längden på avbrottet i 20mmHg isobariska konturen. På bilden 

uppmäts avbrottet till 7,1 centimeter (ds: 7.1 cm) (8). 

Statistisk analys 

Insamlad data analyserades genom användning av Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS)
® 

McGraw-Hill, New York, version 21, år 2012. Antalet avbrott vid tio sväljningar á 5-

8 ml vatten liggande jämfördes med tio sväljningar á 5-8 ml vatten sittande. 

Standardavvikelse för medelåldern hos urvalet räknades ut samt procent och medelvärdet för 

antalet avbrott räknades ut för både liggande och sittande position. För att beräkna om 

statistisk signifikans förelåg mellan de två olika kroppspositionerna användes det non-

parametriska Wilcoxon tecken-rang testet med signifikansnivå 0,05 där resultatet 

analyserades med p-värde. Utifrån detta test beräknades också medelvärdet och 

standardavvikelse. Wilcoxon tecken-rang test är en statistisk analys som inte förutsätter en 

viss fördelning i variablerna vid parvisa observationer (19). För sammanställande av tabeller 

och diagram användes Windows Microsoft Word.  
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Etiska överväganden 

Alla deltagare informerades muntligt om studien och gav sitt muntliga samtycke. Deltagarna 

blev informerade om att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan 

och att deltagandet inte påverkade deras undersökning, resultat eller diagnos. Allt material är 

avidentifierat; inga personuppgifter visas i rapporten och ingen kan identifieras genom 

resultaten.  

 

En etisk egengranskning gjordes enligt Hälsohögskolans riktlinjer (bilaga 1). Medverkan 

utgjorde ingen ökad risk för deltagarnas hälsa på annat sätt än risk för ökat obehag då det kan 

upplevas obehagligt att få en kateter nedsatt genom näsan. Ett känsligt skede är när katetern 

ska förbi kräkreflexen men sannolikheten för ökat obehag beräknas vara liten då deltagarna 

redan genomgått den delen av undersökningen, de hade även gett sitt samtycke till att utföra 

de 10 extra sväljningarna och var informerade att de när som kunde avbryta sin medverkan. 

Godkännande för studien inhämtades av verksamhetschef Patrik Skogward för avdelningen 

för Klinisk fysiologi på Länssjukhuset Ryhov, Jönköpings län. 
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Resultat 

Totalt tretton patienter genomgick de extra sväljningarna av vatten i sittande position varav en 

av dessa patienter exkluderades pga. achalasi. Av 12 patienter var 7 män (58%) och 5 kvinnor 

(42%), mellan 21 och 74 år). Med en medelålder på 56 ± 18 år och medianålder 61 år. 6 

patienter (50%) hade hiatus hernia, 5 patienter (42%) hade reflux och 1 patient (8%) 

uppvisade hyperkontraktil esophagus. 

Av totalt 240 individuella sväljningar analyserades 238 då två av sväljningarna hos en patient 

hade frånvarande peristaltik; 118 sväljningar liggande och 120 sväljningar sittande. Hos 146 

av totalt 238 sväljningar (61%) var IBC utan avbrott och 92 (39%) hade avbrott. Av totalt 118 

sväljningar liggande hade 24 (20%) av dessa avbrott i IBC och 94 (80%) var utan avbrott. När 

patienterna satt upp hade 68 (57%) av 120 sväljningar avbrott i IBC och hos 52 (43%) 

sväljningar bedömdes IBC utan avbrott.  

I figur 7 presenteras hur många procent av det totala antalet sväljningar i liggande- och 

sittande position som uppvisade avbrott i IBC och hur många procent som inte hade några 

avbrott i IBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 68 sväljningar med avbrott i IBC sittande uppvisade 9 (13%) av dessa avbrott ≥5 

centimeter jämfört med av de 24 sväljningar med avbrott liggande uppvisade endast 2 (8%) av 

dessa avbrott ≥5 centimeter. 

80% 

20% 

Liggande 

Inga avbrott Avbrott 

43% 

57% 

Sittande 

Inga avbrott Avbrott 

Figur 7: Cirkeldiagrammen visar hur många procent av antalet sväljningar som uppvisade 

avbrott i den 20mmHg isobariska konturen liggande jämfört med sittande. 

n = 118 n = 120 
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Det föreligger en statistiskt signifikant skillnad (P=0,010) mellan antalet avbrott liggande 

jämfört med sittande. Antalet avbrott i IBC liggande jämfört med antalet avbrott i IBC 

sittande hos de 12 frivilligt deltagande patienter presenteras i figur 8. Antalet avbrott i sittande 

position är färre än i liggande position, hos två av patienterna är avbrotten fler i liggande 

position än sittande. Det genomsnittliga antalet avbrott i IBC i sittande position beräknades 

vara 5,7 och i liggande position 2,0. Medelvärdet för längden på avbrotten var 0,5 cm i 

liggande position och 1,5 cm i sittande position. 

 

Figur 8: Stapeldiagrammet påvisar skillnaden i antalet avbrott i 20mmHg isobariska konturen (IBC) av 10 

sväljningar i sittande position jämfört med 10 sväljningar i liggande position. Antalet avbrott i IBC liggande och 

sittande visualiseras på y-axeln och på x-axeln visualiseras de 12 frivilliga patienterna. 
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Diskussion 

Den här studien demonstrerar tydligt att kroppens position påverkar antalet avbrott i IBC. 

Resultatet visar att det föreligger en signifikant skillnad i antalet avbrott i IBC mellan sittande 

och liggande. Mer specifikt att antalet avbrott i IBC ökade vid sittande position, vilket 

stämmer överens med föregående studier.  

 

Urvalet till studien blev totalt 13 patienter där en patient exkluderades, det låga antalet 

patienter beror på att Länssjukhuset Ryhov utför endast två undersökningar per vecka vilket 

gör att det tar tid att samla in ett större antal patienter. Storleken på urvalet kan ha påverkat 

resultatet och resultatet hade blivit mer tillförlitligt om studien utförts under längre tid samt 

större antal deltagare. Det hade även varit en fördel att inkludera fler parametrar utöver 

avbrott i IBC för att ställa dem i relation till varandra. Urvalet hade ett brett ålderspann (21-74 

år) och en jämn fördelning mellan kön (7 män, 5 kvinnor) vilket gör resultatet mer 

representativt för populationen. 

 

Tidigare studier som jämfört hur kroppens position påverkar HRM gjorda av Xiao et al. 

(2012) (12) samt Ciriza-de-los-Ríos et al. (2015) (13) påvisade att kroppens position kunde 

ändra den slutliga diagnosen hos samma patient och rekommenderade att HRM ska inkludera 

både sittande och liggande för att minimera feldiagnoser. Studien av Ciriza-de-los-Ríos et al. 

(2015) hade som huvudsyfte att studera om kroppens position påverkade diagnostiseringen av 

GER och dysphagi. Som ett fynd utöver deras huvudsakliga resultat såg de att antalet 

sväljningar med avbrott i IBC ökade vid sittande position (13). Resultaten från de två 

studierna stämmer överrens med den aktuella studien om att kroppens position faktiskt 

påverkar resultaten för HRM och skulle på sätt också kunna påverka den slutgiltiga 

diagnosen. Med tanke på detta så är det en god idé att ta sittande position i bruk. Något som 

talar för det är att det förekom en signifikant skillnad i antalet avbrott i IBC mellan sittande 

och liggande position i den aktuella studien. Det var flertalet patienter som inte hade några 

avbrott i IBC i liggande position med som hade flertalet avbrott i IBC när de satt upp. 

 

Roman et al. (2010) (15) skriver att nedsatt motilitet förekom oftare vid sittande position. 

Nedsatt motilitet i esophagus kan vara en underliggande orsak till dysphagi (1). Detta kan 

också kopplas till inkomplett bolus clearance vilket har ett samband med avbrott i IBC. Därför 
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skulle sittande position kunna ha ett samband med dysphagi. Det är även något som den här 

studien också pekar på. 

 

I den här studien studerades om avbrotten i IBC blev fler eller färre beroende på kroppens 

position. Avbrott i IBC behöver inte betyda patologi men, som ovan nämnt, finns det ett 

samband mellan avbrott i den isobariska konturen och inkomplett bolus clearance. Det är även 

så att svag peristaltik i esophagus har ett samband med prevalensen av dysphagi (10). 

Eftersom resultaten i denna studie visade att avbrotten ökar i upprätt ställning skulle det 

kunna finnas ett samband mellan sväljsvårigheter och sittande position. Eftersom det är i 

sittande position patienter ofta upplever sväljsvårigheter (13, 20) skulle HRM som utförts i 

liggande men ansetts normal med fördel genomföras sittande för att undersöka om det då 

förekommer fler avbrott. Det är även så att det finns ett samband mellan längden på avbrotten 

och inkomplett bolus clearance; ju längre avbrott desto större risk för inkomplett bolus 

clearance (9, 10). Något som den här studiens resultat också såg samband mellan. 

 

Därför går en fördel förlorad när endast liggande position används som standard efter skiftet 

från den vattenperfunderade katetern till HRM som gör det möjligt att mäta det intraluminala 

trycket i esophagus oavsett sittande eller liggande position. Att använda båda positionerna 

skulle vara en stor fördel för att öka den diagnostiska säkerheten.  

 

En annan viktig del är att sittande position anses bättre ur psykologisk synvinkel och det 

upplevs lättare att sitta upp än att ligga ned under HRM för många patienter (13, 21). Detta 

eftersom sittande ställning är det normala för att äta och dricka. Det är även så att artefakter 

orsakade av hjärtat uppstår mer sällan i sittande position än liggande (22). 

 

Zhang et al. (2013) (14) påvisade att det innebär mindre arbete för transport av bolus för 

esophagus i sittande position, att en förklaring till detta är att i liggande position är bolus-

transporten endast beroende på esophagus arbete medan i sittande position har gravitationen 

en inverkan. Andra studier visade också att kontraktionsamplituden i esophagus är lägre i 

sittande än liggande position vilket möjligen också beror på gravitationens effekt på 

esophagus (9, 22). Detta kan vara en förklaring till varför det förekommer flertalet avbrott i 

IBC sittande jämfört med liggande. Det är även så att flertalet studier där skillnaden mellan 

sittande- och liggande position undersökts utgår från referensvärdena för liggande position 

vilket kan ge missvisande resultat. Referensvärden för sittande position måste upprättas för att 
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få en mer rättvis bedömning mellan olika kroppspositioner. Dock är detta inget som påverkar 

denna studie då det inte lagts någon vikt i att klassificera avbrotten i varken position eller 

längd, vilket kan vara bra att göra vid fortsatta studier. 

 

Hos två av patienterna som deltog i studien förekom det fler avbrott i liggande position än 

sittande, vilket går emot både den här studiens och andra studiers resultat. Något som 

eventuellt kan antas för att vara på grund av slumpen. En av patienterna hade inte några 

avbrott i IBC varken sittande eller liggande, något som antas vara på grund av att denna 

patient uppvisade hyperkontraktil esophagus vilket är en sjukdom som ger patologiskt högra 

tryck i esophagus (10). Det diskuterades angående hur den patienten skulle exkluderats 

eftersom hyperkontraktil esophagus är, i likhet med achalasi, en mycket allvarlig sjukdom i 

esophagus och eftersom achalasi exkluderades borde eventuellt hyperkontraktil esophagus 

också exkluderats. Att ta i beaktning är att den här studien inkluderade patienter som alla hade 

anledning till att genomgå HRM och det inkluderades flertalet olika sjukdomar och symtom. 

Detta är något som kan ha påverkat resultaten och är något som kan förbättras i fortsatta 

studier.  

CK togs fram för att nå konsensus gällande tolkning av de topografiska tryckkurvorna 

samtidigt som metoden utförs på fler sjukhus som klinisk praxis (23). CK uppdaterades och 

ändrades år 2014 för att förenkla klassifikationen av defekter i peristaltiken (24). Därför lades 

måttet distal kontraktionsintegral (DCI) till för att bedöma sväljningar. DCI är ett mått på den 

sammandragande styrkan i distala esophagus (11). Innan de nya kriterierna kunde nämligen 

vissa sväljningar med normal eller till och med hög DCI bedömas som svaga på grund av små 

eller stora avbrott i IBC, medan sväljningar med låg DCI kunde bedömas normala så länge 

IBC var utan avbrott. Därför ändrades kriterierna år 2014 till att dela upp kontraktionskraft 

och kontraktionsmönster och titta på både DCI och avbrott i IBC för att bedöma sväljningar 

(Tabell 2). 
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Tabell 2: Sammanfattning av indelningen för kontraktionskraft och kontraktionsmönster enligt nya 

Chicagokriterierna. DCI = distal kontraktionsintegral. 

Kontraktionskraft 

Misslyckad DCI <100 mmHg·s·cm 

Svag DCI >100 mmHg·s·cm men <450 mmHg·s·cm 

Ineffektiv Misslyckad eller svag 

Normal DCI >450 mmHg·s·cm men <8000 mmHg·s·cm 

Hyperkontraktil DCI ≥ 8000 mmHg·s·cm 

Kontraktionsmönster 

Fragmenterad  Stort avbrott (>5 cm) i 20mmHg isobariska konturen med DCI >450 

mmHg·s·cm 

Intakt Inget av ovanstående 

 

Det kan vara viktigt vid fortsatta studier att inkludera DCI och CK för att bedöma avbrotten i 

IBC och att tänka på att de flesta studier i avseende att undersöka defekter i peristaltiken är 

gjorda innan CK uppdaterades. 

 

Zhang et. al (2015) (17) har gjort en studie om hur kroppens position påverkar de anatomiska 

landmärkena hos esophagus. Resultaten visade att kroppens position har stor inverkan på LES 

och att vilotrycket i LES är signifikant lägre i sittande position än liggande vilket är intressant 

för utredning av patienter med GER. Fortsatta studier kring hur LES förhåller sig till kroppens 

position kan vara viktig. 

 

Ett förslag till fortsatta studier är att jämföra sväljningar av vatten och mer fast föda. Zhang et 

al. (2013) (14) undersökte skillnaden mellan sittande och liggande position med sväljningar 

av vatten och bröd hos 50 deltagande. Där såg de att sväljningarna med bröd triggade 

dysmotilitet i esophagus mer än små sväljningar av vatten och att avvikelser nästan 

uteslutande sågs i sittande läge och att sittande position ansågs mer passande att utreda 

esophageala symtom än liggande position. Men till skillnad från den här studien så säger 

resultaten från studien ovan att mer misslyckade sväljningar och mer hypotensiv peristaltik 

förekom vid liggande position. Detta är något som även skiljer sig från andra studier som 

undersökt just hur kroppens position påverkar HRM. Därför kan det vara intressant att vid 

fortsatta studier undersöka hur sväljningar med mer fast föda i sittande position påverkar IBC. 
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Fler studier med större population och mer definierat urval krävs för att kunna dra säkra 

slutsatser. Det behöver även fastställas referensvärden för sittande position för att kunna ta 

sittande position i bruk vilket kan förbättra och förenkla undersökningen ytterligare. 

Slutsatser 

Hypotesen bekräftades då det föreligger en signifikant skillnad i antalet avbrott mellan 

sittande och liggande position. Det förekom fler avbrott i sittande position och avbrotten blev 

också längre i sittande position, något som anses ha ett samband med inkomplett bolus 

clearance, som inverkar på att kunna svälja normalt. Det är viktigt att öka medvetenheten 

kring hur kroppens position påverkar HRM och stödja pågående forskning kring att både 

sittande och liggande position kan vara en viktig del i diagnostiseringen. 

Inga säkra slutsatser kan dras då större urval krävs och fler parametrar behöver mätas för att 

säkerhetsställa skillnaden i avbrotten i IBC mellan sittande och liggande position. Det behöver 

även fastställas klara referensvärden för sittande position för att positionen ska kunna tas i 

bruk. Fortsatta studier erfordras.  

Omnämnanden 

Jag vill rikta ett stort tack till alla de som hjälp till med detta arbete, ett speciellt stort tack går 

till de biomedicinska analytikerna Gunilla Areskog Eklöf och Helen Wimmerdahl som gjort 

detta arbete möjligt genom sitt stora engagemang. Ett tack riktas också till Överläkare Lene 

Rosendahl som gett sina kloka tankar, idéer samt hjälp i delar av arbetet. Tack! 
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Bilaga 1 - etisk egengranskning 

 


