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Fordøyelsesproblemer og diaré over en lengre periode?
anders · Friday, June 15th, 2018

Matthias Löhr, professor ved Karolinska instituttet i Stockholm, er en av Skandinavias
fremste eksperter på sykdom i bukspyttkjertelen.
– Mange kunne hatt færre plager ved økt bevissthet om at bukspyttkjertelen kan være
kilden til fordøyelsesproblemer, sier Löhr.

Hvorfor er bukspyttkjertelen viktig?
Bukspyttkjertelen har flere livsviktige oppgaver. Den er viktig i reguleringen av
blodsukker, i tillegg til at den produserer enzymer som spalter maten i mindre
enheter, slik at næringsstoffene kan tas opp og fordeles i kroppen. Om produksjonen
av enzymer er for lav, kan dette føre til diaré, oppblåsthet, mageknip og en diffus
følelse av ubehag i magen. Disse plagene blir ofte verre i forbindelse med måltid, og
da særlig i forbindelse med inntak av fet mat.³
– Å ha en uoppdaget dårlig bukspyttkjertelfunksjon, vil foruten symptomene med
magen kunne føre til næringsmangel og vektnedgang, da kroppen tar opp for lite
næring. Vi vet at mange unngår fet mat istedenfor å gå til lege for å snakke om
problemene. Ved å unngå fett så øker imidlertid risikoen for å ikke få i seg fullverdig
kost, som for eksempel de viktige fettløselige vitaminene. Dette er ingen god taktikk,
sier Mathias Löhr.

Sykdom i bukspyttkjertelen (pankreas)
Forskning viser at problemer relatert til bukspyttkjertelen er vanligere enn det som
tidligere har vært kjent. Det finnes også studier som viser at mange mennesker lider
unødvendig på grunn av sine fordøyelsesproblemer. ⁴
– Det er manglende kunnskap både hos allmennheten og i helsevesenet om sykdom i
bukspyttkjertelen. Mørketallene er store og vi behøver å gjøre mer for å hjelpe disse
pasientene, mener Matthias Löhr.
Det finnes mange sykdommer som kan føre til dårlig funksjon i bukspyttkjertelen. De
⁶

⁷

mest kjente er pankreatitt⁵, Chrons sykdom og cystisk fibrose men det er også en
rekke andre sykdommer som kan føre til enzymmangel. Man har bl.a. sett en
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sammenheng mellom enzymmangel og diabetes ⁸, IBS ⁹ (irritabel tarmsyndrom) og
cøliaki/glutenintoleranse ¹⁰. Lavere produksjon av enzymer er dessuten en del av den
vanlige aldringsprosessen ¹¹, da bukspyttkjertelens funksjon reduseres, i likhet med
andre organer med alderen. Det er derfor desto viktigere å få i seg fullgod næring når
man blir eldre, for å holde seg ved god helse. ¹¹

Sjekkliste ved magesmerter og diaré:
Er jeg ofte plaget med diaré?
Varer diaréen over lengre perioder?
Får jeg i større grad diaré etter fettrike måltider?
Får jeg plutselige magesmerter ved måltid?
Er magesmertene særlig relatert til fettrike måltider?
Har jeg gått raskt ned i vekt uten å ha spist mindre?

Om du kan svare ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan det være du har
problemer relatert til bukspyttkjertelen.
Ta fordøylesestesten vår her.
¹¹

Allerede i 50 års alderen øker risikoen for enzymmangel . Det er lett å ikke ta dette
på alvor og skylde på stress eller dårlige matvaner. Matthias Löhr oppfordrer
imidlertid alle til å ta symptomene på alvor og søke hjelp for sine mageproblemer:

Diaré som skyldes enzymmangel?
– Dersom man har hatt diaré i mer enn tre uker bør man oppsøke lege. Én enkel
avføringsprøve hos legen kan avdekke om fordøyelsesproblemene skyldes
enzymmangel som skal behandles. Behandlingen er viktig fordi det gjør at pasienten
kan spise som normalt uten å plages med diaré, oppblåsthet og vondt i magen, men
den er også viktig for å minske risikoen for næringsmangel. Mangel på
matspaltingsenzymer behandles på samme måte uansett bakenforliggende årsak, men
det er viktig å stille korrekt diagnose for eventuelt å kunne behandle bakenforliggende
sykdom som årsak til bukspyttkjertelens dårlige funksjon.

Behandling enzymsvikt
– Behandlingen ved enzymsvikt består av smertelindring, og tilskudd av
bukspyttkjertelenzymer. Dette legemiddelet får man på apoteket, og inneholder alle
typer fordøyelsesenzymer som kroppen ikke kan produsere selv, avslutter Matthias
Löhr.

Kan du ha problemer med bukspyttkjertelen? Ta fordøyelsestesten vår her.
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