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Ágrip 

Markmið: Að taka saman núverandi þekkingu um forvarnir og meðferðarúrræði er varða 

næringu sem taka ætti tillit til í meðhöndlun sjúklinga með ristilpokasjúkdóm. Enn fremur er 

markmið verkefnisins að taka saman skilmerkilegar upplýsingar um ristilpokasjúkdóm sem 

gætu nýst fyrir klínískar leiðbeiningar í framtíðinni. 

Aðferð: Heimildaleit um forvarnir gegn ristilpokasjúkdómnum og meðferðarúrræði úr 

ritrýndum greinum sem og kennslu- og fræðibókum. Leitað var að heimildum á íslensku og 

ensku á tímabilinu frá 15. janúar 2013 til 4. apríl 2013. 

Niðurstöður: Talið er að bygging ristils, ristilhreyfingar, erfðir og lítil trefjaneysla séu 

orsakaþættir ristilpokasjúkdómsins. Trefjategundir eins sellulósi, hemisellulósi og lignín eru 

talin hafa góð áhrif. Skortur á líkamlegri hreyfingu getur einnig haft áhrif á þróun á 

ristilpokasjúkdómi. Svo virðist sem líkamsþyngdarstuðull og líkamssamsetning skipti einnig 

máli til þess að koma í veg fyrir að einstaklingar þrói með sér ristilpokasjúkdóm. Fituneysla 

virðist tengjast aukinni hættu á því að fá ristilpokasjúkdóm, sérstaklega þegar trefjaneysla er 

lítil. Mikil trefjaneysla ásamt fullnægjandi vökvaneyslu er undirstaða meðferðar einstaklinga 

með lítil einkenni. Fyrir einstaklinga með mikil einkenni getur reynst nauðsynlegt að hvíla 

ristilinn sem og þörf á innlögn á spítala. Skurðaðgerð er ætluð fyrir þá sem fá endurteknar 

ristilpokabólgur, erfiða ristilpokabólgu og fyrir þá sem fá rof og alvarlega blæðingu. Sjúklingur 

með ristilpokabólgukast getur þurft trefjalítið fæði í upphafi og svo í framhaldinu aukið 

trefjaneysluna smátt og smátt. Trefjaríkt fæði hefur dregið úr einkennum hjá flestum 

sjúklingum. Bólgueyðandi lyf eru notuð til þess að minnka ristilpokabólgu. Bætibakteríur eru 

taldar geta haft góð áhrif á ristilpokabólgu einar og sér og einnig með trefjum og eða 

bólgueyðandi lyfjum.  

Ályktun: Trefjaríkt mataræði virðist hafa veruleg áhrif bæði sem forvörn og meðferð við 

ristilpokasjúkdómi. Nýjar rannsóknir og núverandi þekking um bætibakteríur gefur góðar vonir 

um að fram komi nýjar aðferðir í meðferð við ristilpokasjúkdómi.  

 

Lykilorð: Ristilpokasjúkdómur, næring, forvarnir, meðferð.  
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Abstract 

Aim: Taking together the current knowledge about prevention and treatment regarding 

nutrition for patients who suffer from Diverticular disease. Furthermore, the project aimed to 

collect well-defined information about diverticulitis disease, which could become useful for 

clinical guidelines in the future. 

Methods: Literature review directed toward the prevention of Diverticular disease and 

treatment options from peer-reviewed journal articles and books. The literature search was 

done in Icelandic and English during the period from 15 January 2013 to 4 April 2013. 

Results: Research shows that the combination of colonic structure, motility, genetics, and a 

lifelong low-fiber intake are contributors to diverticular disease. Fiber such as cellulose, 

hemicellulose and lignin are believed to have beneficial effects. Lack of physical activity can 

also affect the development of diverticular disease. It seems that the body mass index and 

body composition are also important to prevent diverticular disease. Fat intake may increase 

the risk of diverticular disease, especially when fiber intake is low. For minimally symptomatic 

patients, a high fiber diet, in combination with adequate hydration, is the mainstay of 

management. For individuals with severe symptoms, a bowel rest may be necessary as well 

as hospitlization. Surgery is indicated for recurrent diverticulitis, complicated diverticulitis, 

perforation and severe bleeding. Patients with acute diverticulitis may need a low-fiber diet 

initially and then subsequently increase fiber intake gradually. High-fiber intakes have been 

found to relieve symptoms for most patients. Anti-inflammatory drugs are used to reduce 

diverticulitis. Probiotics are considered to have beneficial effects on diverticulitis alone and 

also with fiber or anti-inflammatory drugs. 

Conclusion: High-fiber diet seems to have a major influence in prevention and treatment of 

diverticular disease. New research and current knowledge about probiotics give good hopes 

for new strategies in the treatment of diverticular disease. 

 

Keywords: Diverticular disease, nutrition, prevention, treatment. 
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1 Inngangur 

Ristilpokasjúkdómur er algengur sjúkdómur, sérstaklega hjá eldra fólki. Sjúkdómurinn er 

algengur í þróuðum vestrænum ríkjum, þar á meðal í Vestur-Evrópu. Það er einkum rakið til 

þess að þar er almennt fremur lítið af trefjum í mat. Sem dæmi má nefna að áætlað er að 

27,3% af íbúum Evrópu séu með sjúkdóminn. Næring er talin mikilvæg í meðferð við 

sjúkdómnum og sem forvörn gegn honum. Talið er að góð næring geti dregið úr einkennum 

sjúkdómsins og aukið lífsgæði sjúklinga.  

Markmið þessa lokaverkefnis er að taka saman núverandi þekkingu um forvarnir og 

meðferðarúrræði er varðar næringu sem taka ætti tillit til í meðhöndlun sjúklinga með 

ristilpokasjúkdóm. Enn fremur er markmið verkefnisins að taka saman skilmerkilegar 

upplýsingar um ristilpokasjúkdóm sem gætu nýst fyrir klínískar leiðbeiningar í framtíðinni. Á 

eftir inngangi kemur fræðileg umfjöllun um sjúkdóminn. Þar er stutt kynning á sjúkdómnum, 

kynning á orsökum, nýgengi, einkennum, fylgikvillum, greiningu og batahorfum. Eftir þessa 

fræðilegu umfjöllun er greint frá aðferðum, niðurstöður raktar og að lokum dregnar ályktanir.  
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1.1 Ristilpokasjúkdómur 

Ristilpokasjúkdómur er með litróf af einkennum sem deila undirliggjandi meinafræði af 

ristilpokum í ristli. Ristilpokar (e. diverticulosis) eru litlir pokar sem myndast í ristilveggnum, 

þegar innra lag ristilsins bungar út í gegnum ytra vöðvalagið.1 Hver ristilpoki er yfirleitt 5-10 

mm í þvermál. Þegar ristilpokarnir eru orðnir stærri er talað um risastóra ristilpoka (e. giant 

diverticula).2,3 Ristilpokar geta myndast hvar sem er í ristli en hjá hvíta kynstofninum er 

algengast að pokarnir myndist á bugaristilsvæðinu (sjá mynd 1) sem er neðri hluti ristilsins 

(vinstri hluti ristilsins). Hjá Asíubúum er algengast að þeir myndist í aftari hluta ristilsins 

(hægri hluti ristilsins).4 Ástæðan fyrir þessum mun á milli kynþátta er ekki þekkt en ástæðan 

gæti verið erfðir, umhverfi eða lífstílsþættir.6  

Ristilpokasjúkdómur er allt frá því að vera einkennalaus að banvænum fylgikvillum. Flestir 

einstaklingar með þennan sjúkdóm finna ekki fyrir neinum einkennum. Ristilpokabólga (e. 

diverticulitis) er það ástand þegar bólga og sýking myndast í einum eða fleiri ristilpokum.1 Um 

það bil 10%-20% sjúklinga með ristilpoka fá ristilpokabólgu og um fjórðungur til þriðjungur af 

þeim eru lagðir inn á spítala og þurfa skurðaðgerð.4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Yfirlitsmynd af meltingarkerfi mannsins og ristilpokum. 

1.1.1 Orsakir 

Ristilpoki er talinn myndast vegna óþarflega mikils samdráttar í vöðva ristilveggjarins. Það 

veldur auknum þrýstingi á afmörkuðu svæði í ristlinum. Þar verður ristilveggurinn 

veikbyggðari, sem verður til þess að innra lag veggjarins bungar út og myndar svokallaðan 

ristilpoka. Veikustu svæðin á ristilveggnum eru þar sem æðar ganga inn í vegginn, þannig að 

ristilpokar myndast gjarnan á þessu svæði.1 

Orsakir risastórra ristilpoka eru ekki fyllilega þekktar. Ein kenning felur það í sér að loft 

komist endurtekið inn í ristilpokann sem sé til staðar fyrir, festist þar og valdi því að það 

teygist á pokanum og hann stækki.1  
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Ristilpokabólgur eru taldar myndast þegar harðar hægðir, ómeltur matur og bakteríur 

festast í ristilpokunum. Þessi stífla truflar blóðflæði um svæðið og sýking kemst að.1  

Talið er að bygging ristils, ristilhreyfingar, erfðir og lítil trefjaneysla séu orsakaþættir 

ristilpokasjúkdómsins. Skortur á líkamlegri hreyfingu getur einnig haft áhrif á þróun á 

ristilpokasjúkdómnum sem og fleiri lífsstílsþættir 4. 

1.1.1.1 Mataræði 

Mataræði er talið hafa mikil áhrif bæði í forvörnum og meðferð ristilpokasjúkdóms en fjallað 

verður nánar um tengsl mataræðis og ristilpokasjúkdóms síðar í niðurstöðum þessa 

verkefnis. 

1.1.1.2 Erfðir 

Genasamsetning innan fjölskyldunnar eykur hættuna á því að fá ristilpokasjúkdóm. Þetta 

hefur verið staðfest í rannsóknum á systkinum og tvíburum. 

Commane o.fl. (2009) skrifuðu yfirlitsgrein þar sem þau tóku saman nokkrar greinar um 

áhrif gena á ristilpokasjúkdóm. Klínískar athuganir hafa tengt nokkra sjaldgæfa genagalla við 

sterka tilhneigingu til þess að mynda ristilpoka. Einkum hjá sjúklingum með Ehlers-Danlos-

heilkenni, Williams-Beuren-heilkenni, Coffin-Lowry-heilkenni og fjölblöðrunýru (e. Polycystic 

kidney disease) sem gerist vegna stökkbreytingar í PKD1 eða PKD2 geninu. Þessi heilkenni 

fara oft saman með ristilpokasjúkdómnum. Einnig fundu þau heimildir um það að 

ristilpokasjúkdómurinn geti verið ættgengur. Til stuðnings nefndu þeir að sjö bræður á 

aldrinum 40-70 ára hafi allir verið með ristilpokasjúkdóm. Einnig nefndu þau fleiri slík tilfelli 

víðs vegar um heiminn þar sem systkini voru bæði með ristilpokasjúkdóm. Þessar 

niðurstöður þurfa ekki endilega að benda til þess að sjúkdómurinn sé ættgengur, þar sem 

systkini deila svipuðum áhrifum umhverfisins sem getur skýrt ættgengnina.5  

Samkvæmt niðurstöðum Strate o.fl. (2013) var systkini einstaklings með ristilpokasjúkdóm 

í næstum þrefalt meiri hættu á því að fá sjúkdóminn en almennt gildir. Það bendir til þess að 

genasamsetning innan fjölskyldunnar auki hættuna á því að fá ristilpokasjúkdóm. Í 

rannsókninni kom fram að áhættan var sérstaklega mikil fyrir systkini einstaklings sem þurfti 

á sjúkrahúsvist að halda. Ef eineggja tvíburi var með ristilpokasjúkdóm var hinn tvíburinn 

14,5 sinnum líklegri til þess að fá sjúkdóminn en 5,5 sinnum líklegri ef tvíburarnir voru 

tvíeggja. Tengslin voru sterkari í kvenkyns eineggja tvíburum en karlkyns eineggja tvíburum.6 

Svipaðar niðurstöður fengust hjá Granlund o.fl. (2012).7 Genasamsetning er eins hjá 

eineggja tvíburum en ólík hjá tvíeggja tvíburum. Það er sterk sönnun þess að ákveðin 

genasamsetning hafi mikið að segja um það hvort fólk fær sjúkdóminn. Fylgnihlutfallið hjá 
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eineggja tvíburum er þó ekki 100%, sem bendir til þess að aðrir þættir hafi einnig þýðingu 

varðandi það hvort að fólk fái ristilpokasjúkdóm. 

1.1.2 Almennt um nýgengi ristilpokasjúkdóms 

Ristilpokasjúkdómurinn er algengastur í þróuðum vestrænum ríkjum (Norður-Ameríku, Stóra-

Bretlandi, Norður- og Vestur-Evrópu). Ástæðan er talin vera vegna mataræðis þessara ríkja, 

sem hefur þá tilhneigingu til að vera trefjalítið.1 Almennt er ristilpokasjúkdómurinn tiltölulega 

sjaldgæfur í löndum þar sem trefjaneysla er mikil en er að aukast í löndum sem eru að taka 

upp vestræna hætti.4  

Erfitt er að segja til um tíðni ristilpokasjúkdóms þar sem flestir einstaklingar með 

sjúkdóminn eru einkennalausir.4 Í flestum yfirlitsgreinum um algengi ristilpokasjúkdóms er 

stuðst við heimildir úr tveimur greinum frá árunum 1975 og 1986. Þar segir að sjúkdómurinn 

sé aldursháður og óalgengur (um 5%) hjá einstaklingum 40 ára og yngri. Sjúkdómurinn er 

aftur á móti algengur (allt að 65%) hjá 65 ára og eldri.8, 9. Nýlegar heimildir hafa sýnt fram á 

að ristilpokasjúkdómurinn sé algengari á meðal karla sem eru 50 ára og yngri en tíðni á 

meðal kvenna sé yfirgnæfandi meiri en á meðal karla í eldri aldurshópum.10 

Algengið virðist vera nokkuð svipað á milli Evrópulanda. Nýgengi ristilpokasjúkdóms er að 

aukast hjá báðum kynjum. Ástæðan er talin vera hækkandi aldur í Evrópu. Fyrstu gögn um 

krufningar og baríum-innhellingar frá árunum 1920-1940 greindu frá því að tíðni 

ristilpokasjúkdóms væri 0,6%-15% hjá einstaklingum 70 ára og eldri. Í seinni tíma gögnum 

kemur fram að tíðni 70 ára og eldri sé 40%-60%. Hvort sem að ástæðan fyrir þessari 

aukningu er sú að hlutfallslega séu fleiri eldri einstaklingar nú í Evrópu, fleiri skimanir séu 

gerðar eða að sjúkdómurinn sé að verða algengari er ekki vitað.11 

Talið er að um 30 milljónir manna í Bandaríkjunum þjáist af ristilpokasjúkdómi, sem er 

svipað algengi og í Evrópu. Árlega koma 200.000 manns inn á spítala í Bandaríkjunum 

vegna sjúkdómsins og áætlaður kostnaður vegna hans er um 300 milljónir Bandaríkjadala á 

ári. Þar sem algengið er svipað í Bandaríkjunum og Evrópu er hægt að yfirfæra þessar tölur 

á Evrópu.11 

Í töflu 1 má sjá upplýsingar um tíðni ristilpokasjúkdóms, sjúkrahúsinnlagna, rofs og 

dauðsfalla á ári í Evrópu. 
Tafla 1. Tíðni ristilpokasjúkdóms, sjúkrahúsinnlagna, rofs og dauðsfalla á ári í Evrópu.11 

  Heildarfjöldi íbúa % af íbúum 

Heildar íbúafjöldi í Evrópu (15 lönd) 376.481.775   

Áætlaður íbúafjölda með ristilpokabólgu 102.779.524 27,30% 

Heildarfjöldi ristilpokarofs á ári  60.237 0,02% 

Heildarfjöldi sjúkrahúsinnlagna á ári vegna ristilpokasjúkdóms 786.846 0,21% 

Fjöldi dauðsfalla á ári vegna ristilpokasjúkdóms 23.605 3,00% 
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1.1.3 Einkenni og fylgikvillar 

Einkenni ristilpokasjúkdóms eru allt frá sársaukalausum vægum blæðingum og breyttum 

hægðavenjum til ristilpokabólgu.4 

1.1.3.1 Ristilpokar 

Mikill meirihluti fólks með ristilpoka finnur ekki fyrir neinum einkennum. Sumir einstaklingar 

með ristilpoka hafa einkenni eins og hægðatregðu, krampa og þembu. Það er að vísu óljóst 

hvort að þessi einkenni séu raunveruleg afleiðing ristilpokanna eða af völdum annarra 

sjúkdóma í meltingarveginum, til dæmis ristilkrampa (Irritable bowel syndrome).1 

Fylgikvillar ristilpoka koma fram þegar margir ristilpokar myndast á svæðum mjög nálægt 

æðum. Þess vegna er blæðing einn mögulegra fylgikvilla ristilpoka. Í um 50% tilvika stöðvast 

blæðingin af sjálfri sér.1  

1.1.3.2 Ristilpokabólga 

Einn algengasti og hugsanlega alvarlegasti fylgikvilli ristilpoka er það þegar bólga og sýking 

kemst í einstaka poka og kallast það ástand ristilpokabólga. Þrisvar sinnum líklegra er að 

ristilpokabólga myndist í vinstri hluta ristilsins, sem er einmitt þeim megin þar sem algengast 

er að ristilpokar myndist hjá hvítum einstaklingum.1 

Aldraðir fá alvarlegustu fylgikvillana frá ristilpokabólgum, þrátt fyrir að mjög alvarlegar 

sýkingar geti einnig komið fram hjá sjúklingum yngri en 50 ára.1 

Einstaklingur sem fær ristilpokabólgu finnur fyrir sársauka, oftast neðarlega vinstra megin í 

kviðnum og hann fær einnig hita. Einstaklingurinn getur einnig fengið krampa í kviðvöðvann 

vegna svars við sýkingunni og ertingu frá nærliggjandi vefjum innan kviðarins. Um 25% af 

öllum sjúklingum með ristilpokabólgu munu fá endaþarmsblæðingu en hún er yfirleitt ekki 

alvarleg.1  

Ígerð getur myndast þegar að pokar verða uppfullir af sýkingu og hún getur birst innan á 

ristilveggnum og jafnvel á ytra yfirborði ristilsins. Þegar að pokarnir veikjast verulega og hafa 

fyllst af sýktum greftri, getur myndast rof í ristilveggnum. Þegar að sýkt innihald ristilsins lekur 

út í kviðarholið getur alvarleg sýking myndast sem kallast lífhimnubólga (e. perionitis). 

Lífhimnubólga er sýking og bólga í slímhúð kviðarhols og lífhimnu.1  

Annar fylgikvilli ristilpokabólgu er myndun óeðlilegra tengsla (e. fistula) á milli tveggja 

líffæra sem tengjast venjulega ekki saman (t.d. ristill og þvagblaðra). Tengslin orsaka 

myndun örvefs utan um ristilinn sem kreistir saman hluta af ristlinum og hindrar eðlilega virkni 

hans.1 
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1.1.4 Greining  

Eins og áður hefur komið fram valda flestir ristilpokar engum einkennum og finnast oftast fyrir 

tilviljun þegar verið er að rannsaka aðra sjúkdóma í meltingarveginum.1 

Þegar grunur er um ristilpoka í tilvikum þegar sjúklingur fær skyndilega 

endaþarmsblæðingu, er hægt að greina staðsetningu blæðingarinnar með æðamyndatöku. 

Æðamyndataka er framkvæmd með því að setja örlítið rör inn í gegnum slagæð í fætinum og 

færa það upp í gegnum eina af stærri slagæðum meltingarfæranna. Tilteknu efni 

(skuggaefni) sem sést á röntgenmyndum er sprautað inn í æðina og staðsetning 

blæðingarinnar er greind.1  

Ristilspeglun er önnur aðferð til þess að rannsaka ristilinn og greina staðsetningu 

blæðingar. Í ristilspeglun er lítilli sveigjanlegri slöngu með innbyggðri myndavél stungið inn í 

endaþarminn og ýtt áfram upp eftir ristlinum. Myndir sjást í skjá og með þessu móti getur 

læknirinn séð hvort um poka eða önnur frávik er að ræða.1  

Baríum-innhelling (e. double contrast barium enema) er talin nákvæmasta aðferðin til þess 

að greina ristilpokasjúkdóm.12 Þá er baríum-súlfati dælt í gegnum litla slöngu sem er stungið í 

endaþarmsop. Þegar efnið hefur fyllt ristilinn að hluta er einstaklingnum snúið til þess að 

efnið dreifist vel út um allan ristilinn. Síðan er lofti dælt inn um slönguna svo að ristillinn þenst 

vel út. Á þessu stigi eru síðan teknar röntgenmyndir af ristlinum. Á þennan hátt er hægt að fá 

mjög góðar myndir af útlínum ristilsins. Einstaklingur sem fer í þessa skoðun þarf að taka 

hægðalosandi lyf til þess að hreinsa allan ristilinn og endaþarminn til þess að ekkert skyggi á 

og sem bestar niðurstöður fáist.13 

Greining ristilpokabólgu er ekki erfið hjá sjúklingum sem áður hafa greinst með ristilpoka. 

Einkenni eins og kviðverkur og hiti í þeim einstaklingum er sterk vísbending um 

ristilpokabólgu. Við skoðun á kviðarholi koma yfirleitt í ljós eymsli við snertingu á kviðvöðva 

sjúklings. Við skoðun á endaþarmi, sem gerð er með því að setja fingur inn í endaþarminn, 

getur læknir fundið fyrir óðeðlilegum massa. Það getur reynst sársaukafullt fyrir sjúklinginn 

þegar komið er við þennan massa.1  

Þegar lækni grunar að ristilpokabólga sé orsökin fyrir einkennum sjúklingsins, mun hann 

líklega forðast próf sem venjulega eru notuð til þess að greina sjúkdóma í meltingarveginum. 

Áhyggjuefnið er aukinn þrýstingur á ristilinn á meðan skoðun stendur yfir sem eykur líkurnar 

á rofi í ristlinum. Eftir meðhöndlun við ristilpokabólgu er hægt að framkvæma rannsóknir til 

þess að meta á hvaða stigi sjúkdómurinn er.1 



 

15 

1.1.5  Batahorfur 

Batahorfur fyrir fólk með ristilpoka eru góðar. Ristilpokabólga getur verið erfiður og 

sársaukafullur sjúkdómur en yfirleitt er mjög auðvelt að meðhöndla hann.  

Batahorfur eru verri fyrir sjúklinga sem hafa aðra sjúkdóma, sérstaklega fyrir þá sem 

þurfa á steralyfjum að halda, því að þau auka líkurnar á alvarlegri sýkingu. Batahorfur eru 

einnig verri hjá öldruðum.1 
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2  Aðferðir 

Viðfangsefni verkefnisins, ristilpokasjúkdómur, var ákveðið og unnið í samstarfi við 

leiðbeinanda. Undirrituð hafði áhuga á því að skrifa um sjúkdóminn vegna þess að faðir 

hennar greindist með hann árið 2001, aðeins fertugur að aldri. Leitað var að erlendum 

rannsóknum og greinum um næringu tengdum ristilpokasjúkdómi, þ.e. forvörnum, úrlausnum 

og einkennum. Leit fór fram í gagnabanka Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) og 

notast við Landsbókasafn eText í gegnum Google Scholar (www.scholar.google.is) til þess 

að finna greinar í fullri lengd. Þá var einnig aflað heimilda í kennslu- og fræðibókum.  

Leitað var að heimildum á íslensku og ensku á tímabilinu frá 15. janúar 2013 til 4. apríl 

2013. Leitarorðin voru: ristilpokasjúkdómur, ristilpokar, ristilpokabólga, næring, 

næringarástand, næringarmeðferð, orsakir, nýgengi, einkenni, greining, forvörn, 

líkamsþyngdarstuðull, hreyfing, alkóhól, reykingar, koffín, meðferð, bætibakteríur, sýklalyf (e. 

diverticular disease, diverticulosis, diverticulitis, nutrition, nutritional status, nutrition therapy, 

etiology, epidemiology, symptoms, diagnosis, prevention, body max index, activity, alcohol, 

smoking, caffeine, treatment, probiotic, antibiotics).  

Allar greinar og rannsóknir sem fundust voru lesnar kerfisbundið og nokkrar greinar 

fundust með því að skoða frumheimildir annarra greina. 
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3  Niðurstöður 

3.1 Forvarnir 

3.1.1 Líkamsþyngdarstuðull og líkamssamsetning 

Strate o.fl. (2009) gerðu framsækna ferilrannsókn á 47.228 heilbrigðum karlmönnum á 

aldrinum 40-75 ára sem höfðu ekki ristilpoka. Þau rannsökuðu og mátu samband á milli 

líkamsþyngdarstuðuls, mittis- og mjaðmaummáls og ristilpokabólgu, sem og 

ristilpokablæðingar. Þyngd var skráð á tveggja ára fresti og upplýsingum um mittis- og 

mjaðmaummál var einnig safnað. Af öllum þátttakendum rannsóknarinnar greindist 801 með 

ristilpokabólgur og 383 með ristilpokablæðingu á 18 ára tímabili. Eftir að leiðrétt hafði verið 

fyrir öðrum áhættuþáttum, voru karlar með líkamsþyngdarstuðul hærri eða sama sem 30 

kg/m2 í 78% meiri hættu á því að fá ristilpokabólgu og þrefalt meiri hættu á því að fá 

ristilpokablæðingu samanborið við menn með líkamsþyngdarstuðul undir 21 kg/m2. Karlar í 

hæsta fimmtungsmarki á mittisummáli voru í 56% meiri hættu á því að fá ristilpokabólgur og 

96% meiri hættu á því að fá ristilpokablæðingu en karlmenn sem voru í því lægsta. Hlutfall á 

milli mittis og mjaðmar var einnig tengt við meiri áhættu á fylgikvillum af völdum ristilpoka 

þegar hæsta og lægsta fimmtungsmark var borið saman.14 Svipaðar niðurstöður fengust í 

framsækinni ferilrannsókn sem gerð var á 7.494 karlmönnum á aldrinum 47-55 ára af 

Rosemar o.fl. (2008). Þeim var fylgt eftir í mest 28 ár. Í heildina voru 112 karlmenn (1,5%) 

lagðir inn á spítala vegna ristilpokasjúkdóms. Leiðrétt var fyrir öðrum áhættuþáttum. 

Karlmenn sem höfðu líkamsþyngdarstuðul minni en 20 kg/m2 höfðu minnstu hættuna á því 

að fá ristilpokasjúkdóm. Karlar sem höfðu líkamsþyngdarstuðul á bilinu 22,5-25 kg/m2 voru í 

þrefalt meiri hættu á því að fá ristilpokasjúkdóm og þeir sem voru með líkamsþyngdarstuðul 

30 kg/m2 eða hærri voru í fjórfalt meiri hættu en þeir karlmenn sem höfðu 

líkamsþyngdarstuðul minni en 20 kg/m2.15 

Hjern o.fl. (2012) gerðu framsækna ferilrannsókn á 36.592 sænskum konum, fæddar á 

tímabilinu 1914-1948, og þeim fylgt eftir frá árinu 1997 til ársins 2009. Líkamsþyngdarstuðull, 

hreyfing, mataræði, reykingar og aðrir lífsstílsþættir voru skoðaðir. Leiðrétt var fyrir aldri, 

trefjaneyslu, sykursýki, háþrýstingi, notkun acetýlsalicýlsýru, bólgueyðandi lyfjum án stera, 

steralyfjum, áfengisneyslu, reykingum og menntunarstigi. Á meðan á þessari 12 ára 

rannsókn stóð, þurftu 626 konur að leggjast inn á sjúkrahús vegna ristilpokasjúkdóms og 98 

konur voru lagðar inn á sjúkrahús vegna fylgikvilla. Konur með líkamsþyngdarstuðul 20-24.99 

kg/m2 voru í viðmiðunarhóp. Konur með líkamsþyngdarstuðul 25-29.99 kg/m2 voru í 29% 

meiri hættu á því að fá ristilpokasjúkdóm og konur með líkamsþyngdarstuðul hærri en 30 

kg/m2 voru 33% líklegri til þess að fá ristilpokasjúkdóm en viðmiðunarhópur. Konur með 
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líkamsþyngdarstuðul hærri en 30 kg/m2 voru tvöfalt líklegri til þess að fá fylgikvilla af völdum 

ristilpokasjúkdóms en viðmiðunarhópur.16 

3.1.2 Hreyfing  

Strate o.fl. (2009) gerðu framsækna ferilrannsókn á 47.228 heilbrigðum karlmönnum á 

aldrinum 40-75 ára. Hreyfing var skráð á tveggja ára fresti. Mennirnir skráðu meðaltímann á 

viku sem þeir stunduðu einhvers konar hreyfingu. Mönnunum var fylgt eftir í 18 ár og á þeim 

tíma greindist 801 þeirra með ristilpokabólgur og 383 með ristilpokablæðingu. Eftir að búið 

var að leiðrétta fyrir hugsanlegum áhættuþáttum voru áhrif hreyfingar á ristilpokasjúkdóm 

metin. Karlmenn í hæsta fimmtungshluta af heildarhreyfingu voru 25% (95% CI = 0,58-0,95) 

ólíklegri til þess að fá ristilpokabólgu og 46% (95% CI = 0,38-0,77) ólíklegri til þess að fá 

ristilpokablæðingu en menn í lægsta fimmtungshluta af heildarhreyfingu.17 

Einnig nefndu Rosemar o.fl. í rannsókn sinni að einstaklingur sem hreyfir sig í30 mínútur 

eða skemur á dag eykur hættuna á því að fá ristilpokasjúkdóm um 42% miðað við einstakling 

sem hreyfir sig lengur en 30 mínútur á dag.16 

3.1.3 Alkóhól, reykingar og koffín 

Í fyrrnefndri rannsókn á sænskum konum, sem Hjern o.fl. (2011) framkvæmdu, voru konur 

sem reyktu í 23% meiri hættu á því að fá einkenni ristilpokasjúkdóms en þær sem reyktu 

ekki, þegar búið var að leiðrétta fyrir aldri, trefjaneyslu, sykursýki, háþrýstingi, notkun 

acetýlsalicýlsýru, bólgueyðandi lyfjum án stera, steralyfjum, áfengisneyslu, þyngdarstuðli, 

hreyfingu og menntunarstigi. Konur sem höfðu einhvern tímann reykt voru í enn meiri hættu 

á því að fá ristilpokasjúkdóm eða í næstum tvöfalt meiri.18 

Eldri rannsókn, sem gerð var af Aldoori o.fl. (1995), á 47.678 bandarískum karlmönnum 

sem þeir fylgdu þeim eftir í fjögur ár, fengu ekki marktækar niðurstöður þegar leiðrétt var fyrir 

aldri, hreyfingu, heildarorkuneyslu, trefjaneyslu og heildarfituneyslu. Þeir töldu því að 

reykingar væru ekki stór áhættuþáttur út frá þessum niðurstöðum.19 

Aldoori o.fl. (1995) könnuðu einnig tengsl á milli áfengisneyslu og hættu á því að fá 

ristilpokasjúkdóm, eftir að leiðrétt hefði verið fyrir aldri. Einstaklingar sem drukku meira en 30 

g á dag af alkóhóli voru í 40% meiri hættu á því að fá einkenni ristilpokasjúkdóms en 

einstaklingar sem drukku aldrei. Þá var meiri áhætta af spíra en léttvíni og bjór. Engin 

marktæk tengsl fundust á milli hæfilegrar alkóhólneyslu og ristilpokasjúkdóms. Veik tengsl 

fundust á milli koffíns og ristilpokasjúkdóms. Alkóhól, reykingar og koffín eru því ekki stórir 

áhættuþættir ef marka má greinina.19 
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3.1.4 Trefjar  

Það er engin örugg leið til þess að koma í veg fyrir myndun ristilpoka en mikil trefjaneysla er 

talin hjálpa. Það er mælt með trefjaríku mataræði, þar með heilkornabrauði, höfrum, öllum 

ávöxtum og grænmeti. Flestir sérfræðingar mæla með því að einstaklingar borði 20-35 g á 

dag af trefjum1 og samkvæmt norrænum ráðleggingum er mælt með 25-35 g af trefjum á dag 

fyrir fullorðna.20 

Mataræði með lítilli neyslu trefja veldur því að rúmmál hægða verður minna og hægðirnar 

verða þurrari og harðari en ellla.1,4 Til þess að færa þessar rúmmálsminni hægðir áfram niður 

og út úr endaþarmi, þarf ristillinn að þrengjast verulega og það gerir hann með því að dragast 

kröftuglega saman. Þetta veldur auknum þrýstingi sem veldur því að til lengri tíma veikist 

vöðvaveggur þarmanna og gerir ristilpokum því kleift að myndast (sjá mynd 2).1  

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 2. Útskýring á því hvernig ristilpoki myndast þegar ristillinn þarf að dragast saman til þess 

að færa rúmmálsminni hægðir áfram niður.4 

 

Talið er að trefjar hafi verndandi áhrif á ristilpokasjúkdóm vegna þess að þær gera 

hægðirnar ummálsmeiri, sem eykur stærð ristilsins og minnkar þrýsting innan ristilsins. 

Trefjar hraða einnig flutningi hægða niður ristilinn.21 Rannsóknir bæði Evans o.fl. (1998) og 

Manuosos o.fl. (1967) sýndu að hægðir einstaklings með ristilpokasjúkdóm ferðast hægar 

niður meltingarveginn. Evans o.fl. nefndu einnig í rannsókn sinni að hraði hægða niður 

ristilinn væri hægari hjá konum en körlum sem gæti útskýrt það að þær eru í meiri hættu á 

því að fá ristilpokasjúkdóm.22,23 

Francesca o.fl. (2011) rannsökuðu mataræði og hættu á því að fá ristilpokasjúkdóm. 

47.033 konur og karlar með búsetu í Englandi eða Skotlandi tóku þátt í rannsókninni sem 

stóð yfir í 11,6 ár. Niðurstöður sýndu að grænmetisætur voru í 31% minni hættu á því að fá 

ristilpokasjúkdóm en kjötætur. Karlar sem innbyrtu 25,5 g eða meira á dag og konur sem 

innbyrtu 26,1 g eða meira á dag af trefjum voru í 41% minni hættu á því að fá 

ristilpokasjúkdóm en karla og konur sem innbyrtu minna en 14 g á dag af trefjum.24  

Framsækin ferilrannsókn á 43.881 bandarískum karlmönnum sýndi einnig fram á að trefjar 

minnki hættuna á því að fá ristilpokasjúkdóm. Bæði leysanlegi og óleysanlegi hluti trefjanna 
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tengdist minni hættu á því að fá ristilpokasjúkdóm en sterkari tengsl fundust hjá óleysanlega 

hluta trefjanna. Sjúklingar með ristilpoka innbyrtu minna af trefjum en einstaklingar sem ekki 

höfðu ristilpoka. Í þessari rannsókn sem gerð var af Aldoori o.fl. (1998) voru einnig könnuð 

tengsl á milli mismunandi tegunda trefja og hættunnar á því að fá ristilpokasjúkdóm. 

Sellulósi, hemisellulósi og lignín tengdust minni hættu á því að fá ristilpokasjúkdóm. Sellulósi 

hafði sérstaklega góð áhrif.25 Sellulósi finnst aðallega í grænmeti og ávöxtum en einnig í 

korni.4 

Nýlega lauk rannsókn sem staðið hafði yfir í 18 ár, þar sem fram kom að hjá 47.228 

heilbrigðum karlmönnum höfðu ekki fundist nein tengsl á milli hnetu-, korn-, eða poppneyslu 

og ristilpokasjúkdóms, ristilpokablæðingar né ristilpokabólgu. Reyndar fundu 

vísindamennirnir öfug tengsl á milli hnetu- og poppneyslu og hættu á ristilpokabólgu. Það eru 

því engin gögn til sem sanna takmörkun.26 

Spyrja mætti: „Getum við komið í veg fyrir ristilpokasjúkdóm með trefjaríku mataræði?“ Því 

skal svarað til að það er ekki hægt að mæla með trefjaríku mataræði fyrir alla. Bresk 

rannsókn bendir til þess að ekki sé gott fyrir þá sem hafa nú þegar fylgikvilla og endurteknar 

ristilpokabólgur að borða mikið af trefjum.27 Það virðist þó vera skynsamlegt að mæla með 

trefjaríku mataræði fyrir þá einstaklinga sem eru með ristilpokabólgu án fylgikvilla og þá sem 

áður hafa fengið fylgikvilla.  

3.1.5 Fita og rautt kjöt 

Fita virðist tengjast aukinni hættu á ristilpokasjúkdómi, sérstaklega þegar trefjaneysla er lítil. 

Aldoori o.fl. (1994) gerðu framsækna ferilrannsókn á 47.888 bandarískum karlmönnum og 

fylgdu þeim eftir í fjögur ár til þess að meta áhættuþætti ristilpokasjúkdóms. Leiðrétt var fyrir 

aldri, hreyfingu og heildarorkuneyslu, áður en útreikningar voru gerðir. Karlmenn sem voru í 

hæsta fimmtungshluta í heildarfituneyslu og lægsta fimmtungshluta í heildartrefjaneyslu voru 

meira en tvöfalt líklegri til þess að fá ristilpoka en karlmenn í öndverða fimmtungnum. 

Karlmenn sem voru í hæsta fimmtungshluta í heildarneyslu af rauðu kjöti og lægsta 

fimmtungshluta í heildartrefjaneyslu voru meira en þrefalt líklegri til þess að fá 

ristilpokasjúkdóm en karlmenn í öndverða fimmtungnum. Þá voru karlmenn sem borðuðu lítið 

af trefjum og mikið af rauðu kjöti og fitu í enn þá meiri hættu á því að fá ristilpokasjúkdóm.28 

3.1.6 Vítamín og fæðuóþol 

Engar rannsóknir fundust sem sýna fram á tengsl vítamíns og ristilpokasjúkdóms. Þar að 

auki fundust engar rannsóknir né upplýsingar í kennslu- og fræðibókum um tengsl fæðuóþols 

og ristilpokasjúkdóms.  
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3.2 Meðferð  

Meðferðin byggir yfirleitt á sýklalyfjum og mataræði sem ristillinn þolir vel. Breytt mataræði 

eða jafnvel hvíld á ristli getur verið ráðlegt fyrir sjúklinga sem eru illa haldnir eða líklegir til 

þess að fara í skurðaðgerð. Ekki er mælt með ristilhreinsiefni sem örvar ristilinn, því það 

veldur hörðum hægðum og uppþembu. 4 

Meðferð er byggð á einkennum sjúklingsins og út frá ristilspeglun, tölvusneiðmynd og 

einstaka sinnum staðsetningu blæðingar. Þeir sem hafa ristilpokabólgur þurfa sýklalyf.  

3.2.1 Trefjar 

Einu sinni var talið að trefjar væru ekki góðar fyrir ristilpokasjúkdóm, þannig að dæmigert 

mataræði í meðferð innihélt lágt hlutfall trefja. Það er nú viðurkennt að trefjaríkt mataræði 

ásamt fullnægjandi vökvaneyslu stuðli að mjúkum, þykkum hægðum sem ferðast hraðar og 

þarfnast minni áreynslu við hægðalosun. Trefjaríkt fæði hefur dregið úr einkennum hjá 

flestum sjúklingum.4 Fyrir þá einstaklinga sem finna fyrir einkennum eins og krampa og 

hægðatregðu sem talin eru vera vegna ristilpoka felur venjuleg meðferð í sér að auka trefjar í 

mataræðinu. Mikil trefjaneysla er því undirstaða meðferðar einstaklinga með lítil einkenni.4 

Sjúklingar gætu þurft mikla hvatningu til þess að aðlagast hárri trefjainntöku. Þegar 

auka þarf trefjaneyslu er mikilvægt að taka sér tíma í það og auka trefjar smátt og smátt. Of 

mikið á skömmum tíma getur valdið uppþembu eða loftgangi. Þessar aukaverkanir hverfa 

venjulega innan tveggja til þriggja vikna. Ráðlagður dagskammtur af trefjum, helst úr 

matvælum, er 25 g fyrir konur og 38 g fyrir karla. Ef einstaklingur getur ekki eða vill ekki 

neyta nauðsynlegs magns af trefjum, hefur metýlsellulósi og psyllium-trefjaduft verið notað 

með góðum árangri. Ríkuleg vökvainntaka, þ.e. 2-3 l á dag, ætti að fylgja mikilli trefjaneyslu. 4 

Sjúklingur með ristilpokabólgukast getur þurft trefjalítið eða fljótandi fæði í upphafi og 

svo í framhaldinu aukið trefjaneysluna smátt og smátt. Í gegnum tíðina hefur starfsfólk innan 

heilbrigðisþjónustunnar ráðlagt sjúklingum með ristilpokasjúkdóm að forðast fræ, hnetur og 

plöntuefni til þess að koma í veg fyrir vandkvæði eða fylgikvilla eftir ristilpokabólgu. Eins og 

kom fram hér að ofan í umfjöllun um forvarnir, þá er ekki talin þörf fyrir sjúklinga með 

ristilpokasjúkdóm að forðast þessi matvæli, þar sem engin gögn liggja fyrir sem sanna þessa 

takmörkun.26  
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3.2.2 Skurðaðgerð 

Stundum þarf að fjarlægja hluta af ristli hjá sjúklingum með alvarlegan ristilpokasjúkdóm til 

þess að fyrirbyggja fylgikvilla. Til dæmis gæti þurft skurðaðgerð í eftirfarandi tilvikum: 

 

• Þegar um er að ræða eldri sjúkling sem hefur fengið nokkur ristilpokabólguköst  

• Þegar sjúklingur undir 50 ára aldri hefur fengið ristilpokabólgukast  

• Þegar lyfjameðferð við ristilpokasjúkdómnum hefur ekki borið árangur og sársauki er 

enn til staðar 

• Þegar ristillinn virðist vera að þrengjast samkvæmt röntgenmyndatökum (þetta getur 

gefið vísbendingu um krabbamein)  

• Þegar sjúklingur byrjar að finna reglulega fyrir sársauka við þvaglá eða fær 

þvagfærasýkingu (þetta gefur vísbendingu um tengsl á milli þvagblöðru og ristils)  

• Þegar einhver möguleiki er á krabbameini 

• Þegar einhver möguleiki er á rofi, myndun ígerðar eða teppu í ristli 

• Þegar sjúkdómurinn virðist vera að þróast mjög hratt 

• Þegar að sjúklingur fær endurtekna ristilpokabólgu sem erfitt er að meðhöndla með 

lyfjum1  

 

Það þarf mjög virka meðhöndlun á alla fylgikvilla ristilpokabólgu vegna þess að dánartíðni af 

völdum rofs og lífhimnubólgu er frekar há. Ígerð má fjarlægja með því að setja nál í gegnum 

húðina á kviðnum og inn í ígerðina til þess að hreinsa í burtu sýkt efni. Þegar þetta gengur 

ekki er opin skurðaðgerð nauðsynleg til þess að fjarlægja þann hluta af ristlinum sem ígerðin 

er í. Fistula þarfnast skurðaðgerðar til þess að aftengja líffæri sem tengd eru saman. 

Lífhimnubólga þarfnast einnig skurðaðgerðar. Allt kviðarholið er þá hreinsað með því að þvo 

það með hitaðri dauðhreinsaðri lausn og skemmdi hluti ristilsins er fjarlægður. Hindrun 

þarfnast skurðaðgerðar tafarlaust til þess að forðast rof. Það getur einnig þurft að fjarlægja 

hluta af ristlinum eða jafnvel allan ristilinn ef mikil og óstjórnleg blæðing á sér stað.1 

Í öllum þessum skurðaðgerðum þarf læknirinn að taka mikilvæga ákvörðun um það hversu 

stóran hluta af ristlinum eigi að fjarlægja. Stundum getur verið nauðsynlegt fyrir sjúklinginn að 

fá stoma. Stoma getur verið tímabundið, þannig að framkvæma þurfi aðra aðgerð til þess að 

tengja aftur saman þarmana þegar ristillinn hefur jafnað sig. Stoma getur einnig verið 

varanlegt.1 

Það er nánast aldrei þörf á skurðaðgerð vegna einfaldra ristilpoka, hins vegar er alltaf þörf 

á því að taka í burtu risastóra ristilpoka. Ástæðan er sú að hættan á sýkingu og rofi í þessum 
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ristilpokum er mikil. Þegar risastórir ristilpokar eru greindir, felur venjuleg meðferð það í sér 

að fjarlægja hluta af þörmunum.1  

3.2.3 Bætibakteríur og bólgueyðandi lyf 

Í meltingarveginum er flókið vistkerfi örvera með nokkur hundruð tegundum af bakteríum. 

Ristillinn getur innihaldið meira en 1011 bakteríur í hverju grammi af innihaldsefni. Þessar 

örverur hafa öflug áhrif á heilsu gestgjafans og viðkvæmt jafnvægi er á milli örvera sem 

taldar eru gagnast gestgjafanum og þeirra sem kunna að vera skaðlegar.4,29  

Tilgáta er uppi um það að einstaklingar með ristilpokasjúkdóm geti verið með ofvöxt af 

bakteríum í ristli.30 Einn möguleiki til þess að stýra bakteríuflóru einstaklinga er notkun 

svokallaðra bætibaktería (e. probiotic bacteria). Þær hafa verið skilgreindar sem „lifandi 

bakteríur sem hafa jákvæð áhrif á einstaklinginn með því t.d. að bæta örverufræðilegt 

jafnvægi í meltingarvegi hans“. Jákvæð áhrif bætibaktería geta verið af ýmsum toga: 

   

• Hafa hamlandi áhrif á vöxt sýkingarvaldandi örvera  

• Efla ónæmissvörun hýsils gegn sýkingarvaldandi örverum   

• Stuðla að auknu jafnvægi í meltingarvegi og efla með því viðnám hýsils gegn 

sjúkdómum4,29  

 

Bætibakteríur sem ná fótfestu í hýsli eru jafnframt í samkeppni við sjúkdómsvaldandi 

bakteríur um næringu og viðloðunarstaði á hýslinum.4,29 

Notkun þeirra hefur verið rannsökuð í ýmsum meltingarfærasjúkdómum, m.a. 

þarmabólgusjúkdómum31 og iðrabólgu32 og hafa bætibakteríurnar haft jákvæð áhrif.31,32 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að kanna hlutverk bætibaktería á 

ristilpokasjúkdóm. Slembidreifð samanburðarrannsókn var gerð af Annibale o.fl. (2011) til 

þess að kanna áhrif bætibaktería á sjúklinga með einkenni ristilpokasjúkdóms. Rannsóknin 

náði til 50 sjúklinga af báðum kynjum, þar sem meðalaldurinn var 65 ár. 43 einstaklingar luku 

rannsókninni. Sjúklingunum var slembiraðað í hópa. Hópur A (n=15) var samanburðarhópur, 

hópur B (n=15) tók inn einn skammt af bætibakteríum einu sinni á dag, hópur C (n=13) tók 

inn einn skammt af bætibakteríum tvisvar sinnum á dag. Allir þátttakendur voru beðnir um að 

taka inn 30 g á dag af trefjum. Bætibakteríurnar sem sjúklingarnir tóku inn voru Lactobacillus 

paracasei sub. Paracasei F19 og hver skammtur var 2,5 g. Hópur B og C tóku 

bætibakteríurnar inn í 14 daga á mánuði í sex mánuði. Rannsóknin sýndi að uppþemba og 

langvarandi kviðverkir minnkuðu í öllum hópum en í hópum B og C varð veruleg minnkun.33 
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Önnur rannsókn sem stóð yfir í sex mánuði var framkvæmd af Lamiki o.fl. (2010) og náði 

til 46 sjúklinga af báðum kynjum sem voru með ristilpokasjúkdóm. Meðalaldur þátttakenda 

var 62,5 ár. Allir þátttakendurnir höfðu áður fengið einkenni af völdum ristilpokasjúkdóms. 

Eftirfarandi einkenni voru skráð í upphafi og eftir einn, þrjá og sex mánuði; hægðatregða, 

niðurgangur og kviðverkir. Í byrjun rannsóknarinnar voru allir þátttakendur einkennalausir. 

Allir þátttakendur voru látnir taka inn 10 ml af SCM III-symbiotic-blöndu, þrisvar sinnum á 

dag.34 Symbiotics er blanda af bætibakteríum og bætibakteríuörvandi efni.4 SCM III-blanda 

inniheldur Lactobacillus acidophilus 145 og Bifi dobacterium spp. 420. Sýni úr hægðum var 

rannsakað í lok fyrsta, þriðja og sjötta mánaðar. 45 þátttakendur luku rannsókninni og 69% 

sjúklinga (31 þátttakendur) voru enn þá einkennalausir. Meðhöndlun með SCM III-blöndu var 

talin bera árangur hjá 77,2% sjúklinga (p<0,01 miðað við upphafsgildi). Engum sjúklingi 

versnaði á meðan á meðferðinni stóð og 6% sjúklinga fundu engan mun. Saursýni sýndu 

verulega aukningu í bætibakteríum og lækkun á Clostridia-tegundum á þriðja og sjötta 

mánuði.34 Helsta takmörkun rannsóknarinnar er sú að það var enginn viðmiðunarhópur, 

þannig að ekki er hægt að fullyrða að SCM III-blandan beri árangur.  

Önnur meðferð til þess að minnka ristilpokabólgu er notkun bólgueyðandi lyfs ásamt 

bætibakteríum. Þessi meðferð er talin gagnleg vegna þess að hún sameinar lyf sem bælir 

niður bólgur og bætibakteríur sem endurheimta jafnvægi á bakteríuflóru í þörmum. Tvær 

rannsóknir, sem báðar voru framkvæmdar af Tursi o.fl., sýna fram á jákvæð áhrif af slíkri 

meðferð. Í þessum tveimur rannsóknum var bólgueyðandi lyfið mesalazine notað með 

bætibakteríunni Lactobacillus casei.35,36  

Fyrri rannsóknin, sem Tursi o.fl. (2006) gerðu, náði til 90 sjúklinga af báðum kynjum sem 

áður höfðu fengið einkenni ristilpokasjúkdóms. Þátttakendum var skipt handahófskennt niður 

í þrjá hópa. Hópur M tók inn mesalazine, hópur L tók inn Lactobacillus casei og hópur LM tók 

inn bæði mesalazine og Lactobacillus. Einkennin; hægðatregða, niðurgangur, kviðverkir, 

blæðing úr endaþarmi og slím með hægðum, voru skráð niður. 85 sjúklingar luku 

rannsókninni. 75 sjúklingar voru einkennalausir eftir meðferð í 12 mánuði. 23 af 27 

sjúklingum í hópi M og 23 af 29 sjúklingum í hópi L voru einkennalausir. Þá voru allir, eða 29 

af 29 sjúklingum, einkennalausir í hópi LM (P<0,05).35 

Seinni rannsóknin, sem Tursi o.fl. (2008) gerðu, náði til 75 sjúklinga sem skipt var í fjóra 

hópa: Hópur M1 tók 800 mg af mesalazine, hópur M2 tók 1,6 mg af mesalazine, hópur LM1 

tók 800 mg af mesalazine og einnig Lactobacillus casei og hópur LM2 tók 1,6 mg af 

mesalazine og einnig Lactobacillus casei. Þetta gerðu þátttakendur 10 sinnum í hverjum 

mánuði en alls stóð meðferðin yfir í 24 mánuði. 71 sjúklingur lauk ransókninni og 66 

sjúklingar voru einkennalausir eftir meðferðina. Allir hóparnir skiluð árangri í því að viðhalda 

bata í ristilpokasjúkdómi til lengri tíma. Besti árangurinn náðist hjá hópi LM2.36 
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Annað þekkt bólgueyðandi lyf sem notað er í meðferð við ristilpokasjúkdómi er rifaximin. 

Tursi o.fl. (2002) fylgdust með 218 sjúklingum með ristilpokabólgu, 131 karli og 87 konum á 

aldrinum 51-79 ára. Sjúklingunum var skipt í tvo hópa. Hópur A fékk 400 mg af rifaximin og 

800 mg af mesalazine í 14 daga, hópur B fékk 400 mg af rifaximin í sjö daga og svo 800 mg 

af mesalazine næstu sjö daga. Sjúklingarnir fóru í ristilspeglun eftir þrjá, sex og 12 mánuði í 

meðferð. Í heildina luku 193 sjúklingar rannsókninni. Einu aukaverkanirnar voru tímabundinn 

kláði (einn í hópi B) og kviðverkir (níu í hópi A). Alvarleg einkenni bötnuðu verulega í hópi A 

miðað við hóp B innan þriggja mánaða (p<0,005). Hægðavenjur bötnuðu verulega í hópi A 

miðað við hóp B innan þriggja mánaða (p<0,005). Einkenni ristilpokabólgu komu upp aftur 

hjá þremur sjúklingum í hópi A en 13 sjúklingar fengu endurtekin einkenni ristilpokabólgu í 

hópi B við eftirfylgni (p<0,005). Rifaximin og mesalazine virðast því vera árangursríkari við 

einkennum og koma betur í veg fyrir endurkomu ristilpokabólgu en rifaximin eða mesalazine 

ein og sér.37 

Í nýlegri rannsókn Comparato o.fl. (2007) var kannað hvort mesalazine eða rifaximin hefði 

meiri áhrif á að lækna einkenni ristilpokasjúkdóms. 268 sjúklingar með einkenni 

ristilpokasjúkdóms tóku þátt í rannsókninni. Þeim var skipt handahófskennt í fjóra hópa: 

hópur R1 fékk 200 mg af rifaximin, hópur R2 fékk 400 mg af rifaximin, hópur M1 fékk 400 mg 

af mesalazine og hópur M2 féll 800 mg af mesalazine. Lyfin voru tekin inn í 10 daga í 

hverjum mánuði í alls 12 mánuði. 240 sjúklingar luku rannsókninni. Einkenni þátttakenda 

voru metin á þriggja mánaða fresti. Hópur M2 sýndi lægstu tíðni margra einkenna eftir sex og 

12 mánuði miðað við hina hópana. Hópur M1 og M2 sýndu mun lægri tíðni margra einkenna 

miðað við hóp R1 og R2.38 

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir til þess að kanna áhrif bólgueyðandi lyfs og trefja 

saman til þess að minnka einkenni ristilpokasjúkdóms. Colecchia o.fl. (2007) könnuðu einmitt 

áhrif trefja og rifaximin á einkenni ristilpokasjúkdóms. 307 sjúklingar með einkenni 

ristilpokasjúkdóms tóku þátt í rannsókninni, bæði konur og karlar á aldrinum 40-80 ára. 

Þátttakendum var handahófskennd skipt í tvo hópa. Í öðrum hópnum voru þeir látnir taka inn 

rifaximin (400 mg í sjö daga í mánuði) og trefjar sem fæðubótarefni og í hinum hópnum tóku 

þeir einungis inn trefjar sem fæðubótarefni. Rannsóknin stóð yfir í 24 mánuði. Einkennin 

minnkuðu í báðum hópunum en hjá hópnum sem tók inn rifaximin minnkuðu einkennin í meiri 

mæli miðað við grunngildin (p<0,001). Líkur á því að fá einkenni voru lægri í hópnum sem tók 

rifaximin og tíðni fylgikvilla var minni.39 
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3.2.4 Meðferð við ristilpokablæðingu 

Blæðing úr ristilpoka er oftast meðhöndluð með því að sjúklingurinn er látin liggja kyrr fyrir og 

einnig fær hann blóðgjöf ef blæðingin er alvarleg. Í mjög alvarlegum blæðingum er hægt að 

gefa inn lyf sem hvetja til storknunar á meðan á æðamyndatöku stendur.1  
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4  Samantekt, ályktun og umræður 

4.1 Forvarnir 

Svo virðist sem líkamsþyngdarstuðull og líkamssamsetning skiptir máli til þess að koma í veg 

fyrir að einstaklingar þrói með sér ristilpokasjúkdóm. Karlar sem eru með háan 

líkamsþyngdarstuðul eru í mun meiri hættu á því að fá ristilpokasjúkdóm en karlmenn sem 

hafa lágan líkamsþyngdarstuðul. Það sama á við um konur.  

Hreyfing getur einnig skipt máli sem forvörn gegn ristilpokasjúkdómi og þá virðist hreyfing 

sem varir lengur en í 30 mínútur á dag minnka líkur á sjúkdómnum. 

Trefjaríkt mataræði er talið hjálpa til þess að koma í veg fyrir ristilpokasjúkdóm. Flestir 

sérfræðingar mæla með því að einstaklingar borði 20-35 g á dag af trefjum. Þá eru 

trefjategundir eins og sellulósi, hemisellulósi og lignín talin hafa góð áhrif. Fita virðist tengjast 

aukinni hættu á því að fá ristilpokasjúkdóm, sérstaklega þegar trefjaneysla er lítil. Fróðlegt 

væri að vita hvort að bætibakteríur séu góð forvörn fyrir ristilpokasjúkdóm, þar sem eingöngu 

fundust rannsóknir um áhrif bætibaktería á einkenni sjúkdómsins. 

4.2 Meðferð 

Eins og fram kom í niðurstöðum þessa verkefnis, þá er nú viðurkennt að trefjaríkt mataræði 

ásamt fullnægjandi vökvaneyslu stuðli að mjúkum, þykkum hægðum sem ferðist hraðar og 

þarfnist minni áreynslu við hægðalosun. Mikil trefjaneysla er undirstaða meðferðar 

einstaklinga með lítil einkenni. Fyrir einstaklinga með mikil einkenni getur verið nauðsynlegt 

að hvíla ristilinn og jafnvel þarf innlögn á spítala. Skurðaðgerð er ætluð fyrir þá sem fá 

endurteknar ristilpokabólgur, erfiða ristilpokabólgu og fyrir þá sem fá rof og alvarlega 

blæðingu. Skurðaðgerð er gerð á sýkta hluta ristilsins og getur verið framkvæmd með holsjá 

eða með því að opna kviðarhol. Sjúklingur með ristilpokabólgukast getur þurft trefjalítið fæði í 

upphafi og svo í framhaldinu aukið trefjaneysluna smátt og smátt. 

Trefjaríkt fæði hefur dregið úr einkennum hjá flestum sjúklingum. Bólgueyðandi lyf eru 

notuð til þess að minnka ristilpokabólgu og einkenni. Það er athyglisvert að bætibakteríur eru 

taldar geta haft góð áhrif á ristilpokabólgu einar og sér og einnig með trefjum og eða 

bólgueyðandi lyfjum. Nýjar rannsóknir og núverandi þekking um bætibakteríur, gefa góðar 

vonir um nýjar aðferðir í meðferð við ristilpokasjúkdómi. Þörf er á frekari rannsóknum með 

fleiri þátttakendum til þess að rannsaka hvort að bætibakteríur hafi áhrif á það að lækna 

einkenni ristilpokasjúkdóms.  
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