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Kirurgen har denne gangen gleden av å presentere en hel grenspesialitet som tema. Barnekirurgene er en liten men viktig gruppe
av kirurger som yter helsehjelp til våre aller minste pasienter. Mens
en rekke regionbaserte spesialister søker stadig større fordypning
innen gren- (og kvist-) spesialitetene, må barnekirurgene, til tross
for at de fleste også har sitt virke ved regionssykehusene, fremdeles
ha betydelig kompetanse på tvers av de tradisjonelle
grenspesialitetene.

-er over og forhåpentligvis har vi fått det slik vi ønsker i kommuner
og fylker. Den nye lokale politiske ledelsen vil ha ansvar for en stor del
av det helsetilbudet som nå skal tilbys befolkningen i nærområdet.
Sylvia Brustad lovet i valgkampen at det skulle satses ytterligere på
Helsevesenet og også mer ressurser til sykehusene, slik at tilbudet kan
bli enda bedre enn i dag. Urovekkende rapporter om nedslitte lokaler,
manglende utstyr, lange køer og utslitt personale som løper stadig
fortere, kan ikke bare avvises som ”sutrekultur” og kravstorhet.

Faggruppen har denne gang gjort en imponerende
innsats for å presentere sin virksomhet i temaseksjonen og vi håper våre lesere vet å sette
pris på dette. Det er å håpe at andre fagmiljøer
også stimuleres til å presentere seg i Kirurgens
Tema-seksjon og innse at dette faktisk er en unik
anledning til å vise frem eget fagområde for
andre norske kirurger.

Sammenhengende
behandlingskjede

Kirurgen favner bredt

Ordet ”bredde” har da også vært et nøkkelbegrep for hvordan vi ønsker å profilere ”Kirurgen”.
Vi har siden revitaliseringen av bladet for et
drøyt år siden forsøkt å la det være et talerør
for ALLE norske kirurgiske fagmiljøer. Selv om
de fleste grenspesialiteter i løpet av det siste
året har presentert deler av sin virksomhet
i enten temaseksjonen eller gjennom andre
faginnlegg, kunne vi alltids ønske noe større
engasjement fra enkelte grupper.

Krav til kvalitetessikring

Når det er sagt, synes jeg bladet nå begynner
å fungere slik jeg mener det er ønskelig. Vi har
den senere tid fått inn artikler som har preg av
originalarbeider med pasientdata. Dette stiller
større krav til oss i redaksjonen. Vi har foreløpig
ingen stab som kan kvalitetssikre og gå god
for validiteten av innsendte resultater, men
hvis etterspørselen øker, må vi kanskje utvide
virksomheten i en slik retning. Dersom ønsket
om at Kirurgen skal være et aktivt forum for
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resultatformidling i det norske fagmiljøet øker,
må vi i større grad måtte involvere faggrupper
på en annen måte enn før. Noen vil hevde at
dette er å ta seg vann over hodet, men det er
ikke utenkelig at vi kan få dette til. Hvilken form
slike innlegg skal ha, kan selvsagt diskuteres.
I første omgang synes jeg vi bør legge til
rette for at Kirurgen skal være et forum der
lokale resultater kan formidles, gjerne som en
forlengelse av egne kvalitetssikringsdata. Jeg
håper særlig bladet vil kunne stimulere yngre
kolleger til å forsøke å skrive sammen egne
materialer, gjerne som et første forsøk på å få til
en publikasjon.

Annonsørene støtter oss!

Tilbakemeldingene på bladet øker også på og er
så langt en fin blanding av både oppmuntrende,
konstruktive, men også kritiske kommentarer.
Når annonsørene i tillegg viser engasjement
og støtter opp om vårt arbeide med å formidle
kirurgiske nyheter ut til fagmiljøet faller
ytterligere biter på plass.
Vi jobber i tillegg kontinuerlig med å få vår
nettside www.kirurgen.no opp og gå. For å
forbedre denne ytterligere, vil vi i disse dager
engasjere en person med særskilt ansvar for
hjemmesiden. Jeg håper at flere i tiden fremover
vil ønske å bidra til å løfte vårt eget fagblad
og hjemmeside til et nivå vi virkelig kan være
bekjent av g

Fokus har vært på organisering og lederskap.
Nøkkelen til forbedringer ligger selvsagt mye
i dette. Det er ikke uten grunn at det har blitt
diskusjoner om Helsereformen har vært en
suksess. Økende byråkrati og vanskelige beslutningsveier har gitt mange helsearbeidere en
avmaktsfølelse som påvirker arbeidsgleden.
Skal man lykkes i å finne gode løsninger, er det
viktig at alle inkludert Helseministeren, ser over
hele beslutningshiearkiet, og kritisk vurderer
behovet av hvert enkelt nivå. I dag legges trykket
oftest på laveste nivå i pyramiden. En svært
viktig brikke er også nettopp å få en sammenhengende behandlingskjede uavhengig av hvem
som ”eier” pasienten. Kommunene må her gå i
seg selv og sammen med Helseforetakene finne
lokale løsninger slik at pasientene til enhver tid
behandles på rett omsorgsnivå. Samtidig må
Helseforetakene sørge for at sykehusene får
tilrettelagt med ressurser til adekvat utstyr, nok
bemanning og riktig organisering slik at man får
effektivitet/kvalitet i virksomheten.

Motivasjon og entusiasme

NKF og Legeforeningen har siste år hatt mye
fokus på utdanningsspørsmål. Tankegangen vi
i dag ser grunnet snevre økonomiske mål, kan
fort bli dyr på sikt. Helsevesenet behøver kirurger
som er motiverte, entusiastiske og best egnet for

faget. Vi må derfor gjøre hva vi kan for å legge til
rette for at vi nettopp rekrutterer de beste og at
de får gode arbeidsforhold og raskt kan tilegne
seg nødvendig kunnskap. Mye kan her allerede
gjøres lokalt på hvert enkelt sykehus, men fokus
må hele tiden være til stede. Rammevilkårene
som skisseres av overordnet nivå vil bli førende
for hvilke løsninger som blir mulig og det er
derfor viktig at alle involverte bidrar med forslag
til løsninger.

Husk Høstmøtet!

Uke 43 møtes vi igjen i Oslo til Høstmøtet.
Her blir det som vanlig mange innlegg fra
de forskjellige fagmiljøene, symposier og ikke
minst et treffpunkt for kollegaer med interesse
for de kirurgiske fag. Dette innbyr til spennende
diskusjoner og meningsutvekslinger. Mer enn
noensinne er det viktig at vi får framtidens kirurger
med. Jeg ber derfor at man virkelig prioriterer
dette møtet og også sender de yngste ut.
Til slutt vil jeg minne om at kirurger ikke kun
er underlagt en avdelingsledelse med til dels
kortsiktige mål. Vi er sterkt styrt av vedtatte
kvalitetskrav og lovreguleringer i forhold til
forsvarlig utøvelse av faget. Håper derfor at
alle er seg dette bevisst og melder avvik. g

Vi ses i uke 43!!!

Tom Glomsaker
Leder NKF
tom@glomsaker.no
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Tema:
tema

Barnekirurgi
Kirurgi på barn og nyfødte spesielle utfordringer!
Av Hans Skari, Leder av Norsk barnekirurgisk forening
av den spesialiserte barnekirurgien i Norge foregår i dag
ved disse 3 sentra, og vi får i dette nummeret av Kirurgen
”smakebiter” på spesialisert barnekirurgi i 6 artikler. Norske
barnekirurger er opptatt av at behandlingstilbudet i Norge
skal være på et godt internasjonalt nivå, og dette jobber vi
med ved samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, og
som barnekirurger er det hyggelig å kunne få presentere litt
av vårt fagområde for leserne av Kirurgen.

1. Skari H: Hvorfor beholde spesialiteten i barnekirurgi ?
Tidsskr Nor Laegeforen 123:1116, 2003
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Spesialiteten barnekirurgi er den eneste kirurgiske spesialitet
som er definert ut i fra pasientens alder, vanligvis 0-15 år.
Barnekirurgiens egenart og siste utvikling beskrives i dette
nummer i en artikkel av Bjørnland & Emblem. Barne-kirurgi
har i Norge tradisjonelt blitt inndelt i spesialisert barnekirurgi
som utføres av barnekirurger og ikke-spesialisert barnekirurgi
som vanligvis utføres av generell kirurger. I 2003 ble spesialiteten i barnekirurgi foreslått nedlagt av Nasjonalt råd, men
etter noe debatt[1] ble dette forslaget trukket tilbake. Derfor har Norge i likhet med de fleste EU land fortsatt en egen
spesialitet i barnekirurgi. Pr. i dag er det i alt ca. 20 praktiserende spesialister i barnekirurgi i Norge og de jobber hovedsakelig på 3 barnekirurgiske sentra (Ullevål Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Rikshospitalet). Hoveddelen

Hvorfor ta sjansen
å akseptere det nest beste
Sony LMD-2450MD gir dere den optimale HD-bildeoppløsningen

Kirurgi på barn og
nyfødte – spesielle utfordringer
Barnekirurgi har utviklet seg til egen spesialitet i løpet av de siste 60 år p.g.a. økende
erkjennelse av de anatomiske, fysiologiske og emosjonelle forskjeller mellom voksne
og barn, de unike kirurgiske tilstander som opptrer hos nyfødte og barn, og de sosiale
og psykologiske behov hos barn og foreldre.

Fig. 1: Analatresi hos nyfødt gutt.

pediater, psykolog, ernæringsfysiolog,
kirurg og andre. Karakteristisk for flere av
tilstandene er at biologi og utvikling er
annerledes enn hos voksne. Dette gjelder
f.eks solide svulster. Etter hvert oppdages
stadig flere medfødte misdannelser prenatalt. Barnekirurger er derfor i økende
grad involvert i prenatal informasjon til
vordende foreldre og andre helsearbeidere og gir råd om eventuell antenatal
terapeutisk intervensjon. Innen prenatal
diagnose /behandling forventes det stor
utvikling som omfatter prenatal behandling, forskning og forskningsetikk og oppfølging av konsekvenser for livsløp.
Utfordringen fremover blir å forene kryssende hensyn mellom kirurgisk subspesialisering og tilsvarende fagutvikling
innen ulike grener av pediatri, barnepsykiatri, barneintensiv/anestesi osv. De
som skal ta hånd om nyfødte og barn
med misdannelser som omfatter flere
organsystemer, må beherske de teknikkene som er anvendbare for den aktuelle
misdannelse. Økende anvendelse av
laparoskopiske prosedyrer hos barn og
nyfødte krever spesielt tilpasset utstyr
og spesiell kompetanse. Konsekvenser og
nytte av nye kirurgiske teknikker for barn
må også dokumenteres i godt planlagte
og godkjente forskningsprosjekter.

En fellesnevner for spesialisert barnekirurgi er det store antallet av forskjellige
misdannelser og at det er svært få av de
enkelte misdannelser (1-10/år i Norge).
Dette setter krav til organisering for å
oppnå tilstrekkelig kompetanse. Mange
av misdannelsene involverer flere organsystemer (eks både tarm og urinveier).
Majoriteten av misdannelsene er livsløpstilstander (for eksempel anorektale
misdanneler, blæreekstrofi). Pasientene
krever langvarig oppfølging og behandling, oftest av et tverrfaglig team av

Mange av tilstandene barnekirurger behandler, er spesifikke for barn. Man kan
derfor ikke få informasjon fra tilsvarende
forskning som er gjort hos voksne At
mange av tilstandene som behandles
ved de barnekirurgiske avdelingene er
sjeldne, representerer en tilleggsutfordring for å drive klinisk forskning. Man må
derfor finne løsninger på det lave antall
pasienter som behandles på de forskjellige avdelingene. Man kan ikke uten
videre overføre resultater fra resultater
hos voksne til barnekirurgiske pasienter.
Resultater etter laparoskopisk fundopli-

I Norge blir de fleste alminnelige operasjoner på barn utført av generelle kirurger
(orchiopexi, appendectomi, radikal
operasjon for lyskebrokk med mer),
mens komplekse tilstander opereres av
barnekirurger. Spesialisert barnekirurgi
inkluderer:
• neonatal kirurgi (kirurgi t.o.m. 44
gestasjonsuke) i organsystemer
utenom hjerte, skjelett og CNS
• medfødte misdannelser som krever
spesiell ekspertise
(f.eks. anorektale misdannelser (fig. 1),
urogenitale misdannelser,
galleveismisdannelser,
øsofagusatresi)
• pediatrisk urologi
• onkologisk kirurgi.
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Vi har gode erfaringer med multisenter
studier. Barnekirurgisk avdeling ved
Rikshospitalet har tidligere ledet en
skandinavisk multisenterstudie hvor man
undersøkte flere aspekter ved behandling av medfødte diafragmahernie. I disse
dager startes en prospektiv, multisenter
studie mellom Rikshospitalet, Uppsala
og Helsinki om resultater etter innføring
av transanal colonreseksjon ved Hirschsprungs sykdom. Vi mener at slike multisenter studier og gjerne hvor flere land i
Skandinavia er med, er måten vi skal
drive barnekirurgisk forskning i fremtiden.
På denne måten kan vi skaffe store pasientserier, også i internasjonal målestokk.
En viktig grunn til at vi i Skandinavia
skal gjøre forskning, er at vi har gode
befolkningsregistre og en enestående
mulighet til å følge pasienter over lang
tid. g
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kasjon er eksempel på dette. Hos voksne
er det vist at laparoskopisk fundoplikasjon har en rekke fordeler fremfor åpen
kirurgi; dagkirurgisk operasjon hos
mange, mindre behov for smertestillende
medikamenter, minst like gode langtids
resultater, overlegent bedre kosmetisk
resultat og reaksjon på det kirurgisk
inngrepet i form av cytokinaktivering er
mindre. Så langt har disse resultatene
ikke kunnet reproduseres i de få studiene
som er gjort hos barn. Spesielt har man
ikke kunnet vise at behov for smertestillende medikamenter eller cytokinfrigjøring er mindre etter laparoskopisk
kirurgi enn etter åpen kirurgi. Det er også
tendenser om høyere recidivfrekvens
etter laparoskopisk fundoplikasjon. For
å få mer kunnskap om dette, gjøres nå
en prospektiv studie hvor pasienter som
opereres med Nissen fundoplikasjon ved
Rikshospitalet og Ullevål, randomiseres
til åpen eller laparoskopisk operasjon.

tema

tema

Tekst: Kristin Bjørnland, Ragnhild Emblem, Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, Rikshospitalet

Det alvorlig skadde
barnet – en diagnostisk og
behandlingsmessig utfordring

Skader etter fall eller trafikkulykker er hyppigste årsak til død hos barn i den industrialiserte
del av verden. Selv med økende tiltak av skadeforebyggende art, vil fortsatt barn med alvorlige
skader bli innlagt til undersøkelse og behandling ved norske sykehus i årene fremover. Det er
da viktig med godt innarbeidete rutiner for at sluttresultatet skal bli optimalt.

Abdominalskader

I land hvor man har tradisjon for å skille
behandling av barn ut i egne enheter
helt opp på sykehusnivå, har traumebehandling av denne pasientgruppen ofte
blitt godt systematisert. Dagens standard
for optimal traumebehandling av voksne
pasienter baserer seg på flere områder på
de resultater som er oppnådd i behandling av barn ved slike dedikerte barnekirurgiske sentra. Det beste eksemplet
på dette er trolig den ikke-operative
behandling av stumpe abdominalskader
hos barn. Denne pasientgruppen vil
derfor bli kortfattet omtalt i siste del av
artikkelen.
Vær forberedt

På grunn av lange avstander og spredt
bosetningsmønster må alle norske sykehus
med akuttfunksjon være forberedt på å
motta alvorlig skadde barn, om enn sjelden.
Mottak av alvorlig skadde barn vil av de
fleste behandlere derfor oppfattes som
ekstra utfordrende. Det er da avgjørende
at man har rutiner for og kunnskap
om de forhold som er spesielle for det
alvorlig skadde barnet.
Figur 1a:

Spesielt viktig er det å kjenne til de patofysiologiske reaksjoner på hypovolemi
og effekt av medikamenter gitt i akuttsituasjoner. Adekvat væskeresuscitering
er essensielt for å kunne vurdere og
behandle pasienten korrekt i initialfasen.
Siden de fleste norske sykehus behandler
få alvorlig skadde barn, vil det i mange
tilfelle være hensiktsmessig med direkte
transport fra skadested til et regionalt
traumesenter selv om dette ikke er nærmeste sykehus. Dette gjelder ikke minst
de pasientene som allerede på skadestedet har har tegn på alvorlig intrakraniell skade som del av det kliniske bildet.
Videre bør terskelen for overflytting av
denne pasientgruppen fra mindre sykehus
til sykehus med regionalt traumeansvar
være lav dersom man ser at dette er
hensiktsmessig for pasienten.
Organisering og volum ved
regionalt traumesenter

Ullevål universitetssykehus (UUS) har
lokalsykehusfunksjon for alle barn i Oslo
i tillegg til å være landets klart største
Figur 1b:

CT-undersøkelse av 6 år gammel gutt med miltskade Miltangiografi hos samme pasient som viser to
grad 4 med kontrastekstravasering.
pseudoaneurismer.

traumesykehus med regionalt ansvar.
I traumesammenheng har vi valgt å
definere pasienter under 14 år som barn.
UUS mottar i underkant av hundre
potensielt alvorlig skadde barn i året.
Av disse er en tredel alvorlig skadet
(Injury Severity Score > 15) viser data fra
Traumeregisteret ved USS.
Initial diagnostikk og behandling av
alvorlig skadde pasienter gjøres av
sykehusets Traumeteam. Ved behov
involveres barnekirurg, barneanestesiolog og vakthavende intensivpediater
og andre spesialister i bakvaktsfunksjon.
Selv om disse pasientene utgjør et
moderat antall av traumene ved UUS,
er hver enkelt pasient en faglig og
ressursmessig utfordring.
Penetrerende skader utgjør bare 3 %
av skadetilfellene. De skyldes nesten
utelukkende uhell der pasienten under
lek faller over en gjenstand som perforer
huden. Stumpe skader som fører til innleggelse, er oftest oppstått etter trafikkuhell og fall. Hyppigste skadete kroppsFigur 1c:

Miltangiografi hos samme pasient etter
emboliseringsprosedyre og pasienten ble vellykket
ikke-operativt behandlet.

Det er snart førti år siden de første
rapporter om vellykket ikke-operativ
behandling av miltskader hos barn ble
presentert [1]. Dette behandlingskonseptet
er nå utviklet til standard behandling for
de fleste parenkymatøse bukorganskader
hos barn [2]. De fleste barn med slike skader
kan utskrives etter få dager i sykehus og
med rask normalisering av aktivitetsnivået [3,4]. Forutsetningen for at en slik
behandling skal kunne gjennomføres, er
at pasienten er hemodynamisk stabil ved
ankomst eller blir det etter initial resuscitering, samt at det ikke foreligger tegn
til annen laparotomikrevende skade som
hulorganskade eller diafragmaruptur.
De fleste parenkymskader hos barn
påvises ved CT-undersøkelse, og det
er vanlig å gradere skadene fra 1-5
etter Organ Injury Scale (OIS) etter
samme retningslinjer som hos voksne
pasienter[5]. Strålebelastningen en slik
undersøkelse representerer, er ikke
neglisjerbar, men rettferdiggjøres
av at indikasjonsstillingen er god.
Ultralydsundersøkelse som standard
modalitet i utredning av mistenkte
parenkymskader i abdomen hos barn,
anbefales ikke.
Det har i lang tid vært rapportert mer
enn 90 % vellykket ikke-operativt
behandling av isolerte miltskader hos
barn. Vurdering av om et barn med påvist
alvorlig miltskade er hemodynamisk
stabil i den første perioden etter
innleggelse, oppleves ofte som vanskelig.
Mange av disse barna er takykarde, men
normotensive. En påvist takykardi kan i
tillegg til hypovolemi være forårsaket av
smerte og engstelse. Videre vet man at
hypotensjon er et sent tegn ved hypovolemi hos barn. Ofte viser CT- bildene
en alvorlig miltskade med ledsagende
hemoperitoneum. Disse pasientene

krever nøye overvåkning i initialfasen med
hyppige kliniske kontroller til situasjonen
er avklart.
De få pasientene som er hemodynamisk
ustabile etter adekvat væskeresuscitering, trenger terapeutiske tiltak for
å stoppe blødning. Ved de fleste norske
sykehus vil operativ behandling være
aktuelt. Splenektomi vil da være det
mest sannsynlige resultatet. Sykehus
som ikke har mulighet for å gjennomføre
en slik operativ prosedyre på barn, bør
heller ikke påta seg ansvaret for å starte
ikke-operativ behandling, men transportere pasienten til annen institusjon mens
pasientens tilstand tillater det. Angiografisk embolisering av miltarterien kan
være et terapeutisk alternativ til operasjon
ved pågående blødning også hos barn [6].
Ved UUS har vi siden 2002 behandlet
gjennomsnittlig ett barn i året på denne
indikasjon, med vellykket resultat hos
alle pasientene (Figur 1a - 1c).
Tilsvarende tall på vellykket ikke-operativ
behandling rapporteres også ved leverog nyreskader hos barn [2,3,7]. Hemodynamisk stabilitet er også her nøkkelen til
seleksjon av pasienter til ikke-operativt
behandling med vellykket sluttresultat.
Den initiale kliniske vurderingen og oppfølgingen av en påbegynt ikke-operativ
behandling av en lever- eller nyreskade
er ofte like krevende som skissert for
miltskader (Figur 2).

Figur 2:
CT-undersøkelse hos 4 måneder gammel pike med
leverskade grad 4 som ble ikke-operativt behandlet.

Dersom terapeutiske tiltak er indisert,
følges samme retningslinjer som hos
voksne pasienter. Pancreasskader er
sjeldne hos barn, ved UUS ser vi knapt
et barn med pancreasskade i året.
Pancreasskadene kan være lette å overse
initialt da CT-undersøkelse kort tid etter
skaden ikke alltid er konklusiv og pancreasamylase ofte er normal. Selv om de fleste
pancreasskader kan behandles vellykket
ikke-operativt, er det her mye større
diskusjon om utvelgelseskriteriene da

komplikasjoner etter skade av pancreas
ikke er uvanlige [2]. Enkelte institusjoner
behandler alle skader, pancreasgangskader inkludert, ikke-operativt [8]. Men
det er en økende tendens til å anbefale
distal pankreatektomi ved transeksjonsskader til venstre for mesenterialkarene
også hos barn (Figur 3) [2,9]. Med sistnevnte
behandling mener man å redusere så vel
liggetid som posttraumatiske komplikasjoner
som pseudocystedannelse.
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Tekst: Pål Aksel Næss og Christine Gaarder. Barnekirurgisk avdeling og Traumeenheten, Ullevål universitetssykehus

region er hodet, og mer enn halvparten
av barna innlagt på grunn av skade ved
UUS har pådratt seg en skade intrakranielt.
Den videre behandlingen av alvorlig skadde
barn er basert på multidisiplinært samarbeid der de involverte faggrupper har
spesiell kompetanse om denne pasientgruppen. De hyppigste operative prosedyrene er ortopediske og nevrokirurgiske,
hos henholdsvis 11 % og 8 % av barna
innlagt med skade ved UUS. Barneintensiv
og barnekirurgisk avdeling står sentralt
i den videre behandlingen av disse pasientene. Liggetiden for barn innlagt med
skade ved UUS er gjennomsnittlig 6 dager.
Over halvparten av barna er innlagt i
intensivavdeling i løpet av innleggelsen.

Figur 3:
CT-undersøkelse av 7 år gammel pike som viser
pancreastranseksjon (grad 3) som ble behandlet med
pankreashalereseksjon med miltpreservasjon.

Konklusjon

For å kunne behandle alvorlig skadde
barn korrekt, kreves det kunnskap om
skademønstre, anatomiske og (pato-)
fysiologiske og behandlingsmessige
forhold som avviker fra behandlingen
av den voksne traumepasienten. Når
det gjelder stumpe abdominalskader
hos barn, vil langt de fleste ramme
parenkymatøse organer og kunne
behandles ikke-operativt. Man må
imidlertid være forberedt på at denne
behandlingsstrategien noen ganger ikke
lykkes og være forberedt på operativ
intervensjon. I tillegg bør pasientens
klinikk de første dagene etter påvist
parenkymskade også følges med tanke
på å oppdage en eventuell ledsagende
hulorganskade, selv om dette er en
sjelden hendelse. g
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Laparoskopi ved
kryptorkisme
Kryptorkisme kan defineres som ikke påvisbar testikkel i scrotum eller lyskekanal.
Ved kryptorkisme der testis ikke påvises i lyskekanalen ved UL, er laparoskopi den
beste diagnostiske metoden for å avklare om det foreligger intraabdominal testikkel.
Tekst: Kjetil Juul Stensrud, Hans Skari, Trine Sæther Hagen og Ragnhild Emblem

Bakgrunn

Laparoskopi kan også brukes i operativ
behandling. Ved intrabdominalt beliggende testikkel vil ofte testikulariskarene
være for korte til at man kan flytte testikkelen ned i scrotum i en seanse. Fowler
og Stephens beskrev i 1959 en teknikk der
man deler testikulariskarene og baserer
testikkelens blodforsyning på kollateraler
langs ductus deferens. Denne prosedyren
gjør vi i dag laparoskopisk i to seanser
med 6 måneders intervall.
Materiale og metoder

Alle laparoskopiske inngrep for kryptorkisme i perioden januar 2001 til desember
2006 ble identifisert ved hjelp av sykehusets pasientadministrative system.
70 gutter som ble laparoskopert for
kryptorkisme, ble inkludert og ingen ble
ekskludert fra studien. Ved retrospektiv
journalgjennomgang ble laparoskopifunn og operativ behandling registrert
for alle. Materialet presenteres også
under Vitenskaplige forhandlinger 2007.

n

n

n

Ved funn av intraabdominal testikkel
settes det inn ytterligere to trokarer
(3,9 mm eller 6,0 mm). Dersom testis
har akseptabel størrelse, gjør vi
1.seanse av Fowler-Stephens teknikk
med deling av testiskarene (Fig 3a,b).
Seks måneder senere gjøres 2. seanse
med laparoskopisk mobilisering av
testikkel og ductus deferens og deling
av gubernaklet (Fig 4a - c).
Testis har så blitt hentet ned til en
subkutan lomme i scrotum via et vanlig lyskesnitt, men ved de siste operasjonene har vi hentet testis direkte
ned i scrotum ved hjelp av en 12mm
arbeidsport (Step trokar) uten
lyskesnitt.

Figur 2:
Tilsynelatende normal indre venstre lyskeåpning med
ductus deferens og a. testicularis

Resultater

I perioden 2001-2006 ble 70 barn med
kryptorkisme laparoskopert ved Rikshospitalet.
Hos 59% (41/70) av guttene fant vi ingen
bevaringsverdig testikkel. 15 av disse
hadde testis aplasi med blindt-endende
ductus deferens og testiskar intraabdominalt (Fig 1), mens 26 ble eksplorert i
lysken der vi fant blindt endende funikkel
eller en atrofisk testikkel i lyskekanal eller
scrotum, som ble fjernet ved operasjonen.

Figur 1:
Testisaplasi med venstre ductus deferens (DD) og
a. testikularis (A) som ender blindt innenfor indre
lyskeåpning.

Oppfølgning

Barn som fikk utført orkiopeksi i en eller
to seanser etter laparoskopi, ble kontrollert med klinisk undersøkelse 6 måneder
postoperativt. De siste tre årene har vi i
tillegg foretatt UL scrotum ved postoperativ kontroll.

Figur 3b: A.testicularis klipses og deles.
Figur 4a:
Fowler-Stephens teknikk, 2. seanse
Høyre testis (T) mobiliseres
laparoskopisk med en peritoneal
lapp langs ductus deferens.
Gubernaculum (G) deles.

Laparoskopisk assistert
orkiopeksi i to seanser
(Fowler-Stephens teknikk)

Laparoskopi uten orkiopeksi

Operasjonsmetode

Alle barn henvist for kryptorkisme undersøkes preoperativt med palpasjon og UL
av lyske og scrotum. I de tilfeller der testikkelen blir påvist i lysken preoperativt,
gjøres eksplorasjon i lyske. Disse er ikke
tatt med i denne studien. Dersom testikkelen ikke påvises preoperativt gjøres
laparoskopi med 5mm optikk. Det foreligger
da prinsipielt følgende situasjoner:
n Det påvises blindt-endende ductus
deferens og testiskar intraabdominalt
(Fig 1), og inngrepet avsluttes.
n I de tilfeller der kar og ductus møtes
og går ut gjennom indre lyskeåpning (Fig 2), gjøres eksplorasjon i 		
lysken. Finner vi da en ”brukbar” 		
testis, blir det gjort orkiopeksi.

En testikkel var atrofisk ved kontroll,
mens de øvrige ble oppfattet som uforandret i størrelse. Et barn ble behandlet
med reorkiopeksi etter at testis trakk seg
opp i lyskekanalen. Hos en gutt ble ductus
deferens utilsiktet delt ved orkiopeksi
gjennom lyskesnitt etter laparoskopi.

Ductus deferens (DD) går ned mot urinblæren (U).
En typisk lymfeknute (*) innen for indre lyskeåpning kan
mistolkes som testis både ved UL og laparoskopi.
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Figur 3a:
Fowler-Stephens teknikk, 1. seanse. Intraabdominal høyre testis
(T) som ligger på arteria iliaca på kanten til det lille bekken.
Gubernaculum (G) kommer inn fra indre lyskeåpning.
Arteria testicularis (A) er for kort til å mobiliseres ned i scrotum.

Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Laparoskopi og orkiopeksi i
en seanse

Hos 23% (16 av 70) gutter ble det foretatt
laparoskopi og orkiopeksi i en seanse. 12
av disse hadde testikkel i lyskekanalen
som ble funnet ved eksplorasjon i lysken
etter at laparoskopi viste normale forhold ved indre lyskeåpning. 4 barn med
testis beliggende rett innenfor indre lyskeåpning fikk også gjort direkte orkiopeksi.
9 av 16 ble kontrollert postoperativt; alle
hadde unormalt liten testis på aktuelle
side ved operasjonstidspunktet.

19 % (13 av 70 barn) hadde intraabdominal
testikkel som ble flyttet ned i scrotum
med Fowler-Stephens teknikk i to seanser.
Av disse 13 var det ingen som atrofierte
etter deling av testiskarene (1. seanse).
12 av 13 barn har vært til post-operativ
kontroll. Av disse hadde to testisatrofi
(den ene var liten preoperativt), 4 hadde
liten testikkel ved første seanse og
uforandret størrelse ved postoperativ
kontroll. Hos 6 barn ble det funnet
normalt store testikler ved postoperativ
kontroll.

Figur 4b:
Hø. Testis er mobilisert, og kan
flyttes helt opp til motsatt sides
indre lyskeåpning.

Konklusjon

Ved en gjennomgang av 70 gutter med
kryptorkisme som har blitt laparoskopert
de siste 6 år, fant vi at det er grunnlag
for å fortsette den praksis vi har i dag. 41
hadde ingen bevaringsverdig testikkel.
Vi foretok orkiopeksi hos 29 barn, hvorav
13 gutter med intraabdominal testikkel
ble operert med laparoskopisk assistert
Fowler-Stephens teknikk i to seanser, og
resultatene var gode. g

Figur 4c:
Bildet viser ductus deferens (DD)
med sin peritoneallapp som går ut
noen cm medialt for indre lyskeåpning (L) etter at testis er fiksert
i scrotum.
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Blæreexstrofi
Ved blæreexstrofi foreligger en bukveggsdefekt, bekkenet er åpent fortil, og urinblæren
ligger utenpå nedre del av abdomen med innsiden vrengt ut. Blærens slimhinne går over
i omgivende hud. I tillegg er det komplett epis-padi, det vil si urinrøret mangler i sin helhet
og penis er oppadfiksert.
Tekst: Sigvald Refsum, Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, Rikshospitalet

Misdannelsen oppstår tidlig i fosterlivet,
fra 4. til 7. uke, når kloakken deles i en
anorectal kanal og urogenital sinus.
Incidens er 1:30 000 levende fødte. Det
vil si ca. 2 nyfødte per år med blæreexstrofi
i Norge, noe hyppigere hos gutter enn
hos piker. Epispadi uten blæreexstrofi ses
hos 1:150 000 gutter og enda sjeldnere
hos piker. Årsaken til misdannelsen er
ukjent.

Behandling

Målet for behandlingen er å skape en
gutt eller pike som ser mest mulig normal
ut, som kan leve mest mulig normalt og
med velbevart, det vil si normal, nyrefunksjon. Dette krever rekonstruksjon
av både blære, urethra og genitalia.
Rekonstruksjon av blæren og lukning av
bekkenet skal helst gjøres innen 24 timer
etter fødselen, fordi barnets bekken er
mer elastisk i 1. og 2. levedøgn på grunn
av hormonell påvirkning fra moren.
Navlen flyttes samtidig oppover, processus vaginalis fjernes (fordi så mange får
lyskebrokk), og bukveggsdefekten og
symfysen lukkes.
Operasjon

Epispadien kan opereres i 1–2-årsalder.
I blant gjøres det noe senere, i det man
håper at blæren skal utvikle seg tilstrekkelig til at man kan gjøre blære- og halsplastikk samtidig. Operasjonen går ut på
å rekonstruere den manglende delen av
urinrøret og forflytte dette til undersiden
av penis og innadrotere corpora cavernosa
på dorsalsiden.

Etter operasjon for blæreexstrofi og
komplett epispadi er de aller fleste
fortsatt mer eller mindre inkontinente
for urin. Hvis blæren har tilfredsstillende
størrelse, gjøres blærehalsplastikk og
bilateral reimplantasjon av urinlederne i
4–7-årsalder. Etter blærehalsplastikk blir
kontinens bedre, men noen må gjøre RIK
for fullstendig blæretømning. Hvis ikke
blæren utvikler seg tilfredstillende, kan
det bli nødvendig å forstørre blæren med
et tarmseg-ment.
En del forblir imidlertid inkontinente i en
slik grad at de er bedre tjent med urostomi.
Tidligere var dette gjerne forbundet med
urinoppsamling i pose på magen.
Urostomi

I dag lager vi oftest kontinent urostomi.
Hvis vi ikke har oppnådd kontinens etter
blærehalsplastikk og eventuelt Defluxinjeksjoner i blærehals og bakre urethra,
gjør vi lukning av blærehalsen, og lager
en kontinent kateteriseringskanal
nederst på maven som tømmes ved ren
intermitterende kateterisering (RIK).
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På grunn av diastasen mellom pubisbena
ligger de ytre kjønnsorganene og endetarmsåpningen mer fortil enn normalt.
Blæreanlegget varierer i størrelse, og
det kan ha betydning for behandlingen.
Navlestrengen munner i overkant av
blæreanlegget. Øvre urinveier er vanligvis
normale ved fødselen, men nesten alle
har vesico-ureteral reflux. Indre kjønnsorganer er oftest normale hos piker,og
guttene har normale testikler og sædledere. Testiretensjon er imidlertid nokså
vanlig, og mange har åpen processus
vaginalis og utvikler lyskebrokk. Andre
ledsagende misdannelser er sjeldne.

Figur 3: Peroperativt bilde av appendico-vesicostomi a.m.
Mitrofanoff og colo-cystoplastikk

Hvis pasienten har en velegnet blindtarm
bruker vi helst denne, og den flyttes og
reimplanteres i urinblæren med en teknikk
som gjør at urinen ikke lekker ut (kontinent
appendico-vesicostomi a.m. Mitrofanoff).
Hvis pasienten ikke har blindtarm kan man
lage en tilsvarende kontinent kateteriseringskanal fra et lite stykke ileum (ileovesicostomi a.m. Monti). Urinblæren må

Figur 4: RIK opplæring

ofte forstørres for å få tilfredsstillende
reservoar for oppsamling uten at det blir
for stort trykk inni blæren som vil føre til
dilatasjon av øvre urinveier og nyreskade,
og det kan gjøres med et ileumsegment,
eller et colonsegment.
Nyrefunksjon og øvre urinveiers morfologi må kon-trolleres regelmessig. Hos
piker kan uterinprolaps være et problem

i voksen alder. Det er ingen restriksjoner
på deltagelse i barns vanlige aktiviteter.
Det er viktig å forebygge et negativt
selvbilde, og barna følges opp av BUP hos
oss. Selve diagnosen eller stomi behøver
ikke føre til begrensning av yrkesutøvelse
og samliv, og det er mulig å få barn. g
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Figur 1: Nyfødt pike med blæreexstrofi, og samme pasient postoperativt

Figur 2: Nyfødt gutt med blæreexstrofi, og samme pasient 4 uker postoperativt.
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Fremskritt i behandlingen av
medfødt diafragmahernie
Medfødt diafragmahernie (congenital diaphragmatic hernia, CDH) er en livstruende sykdom
karakterisert av en diafragmadefekt, lungehypoplasi og pulmonal hypertensjon.
Sykdommen er alvorligere jo tidligere symptomene debuterer.
Tekst: Hans Skari, Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, Rikshospitalet

en mulighet for å informere om sykdommens art, alvorlighet og behandling på et
”rolig tidspunkt”. Vi anbefaler derfor en
prenatal informasjonssamtale ved barnekirurg/barneanestesilege kort tid etter
prenatal diagnose[5]. Dersom diagnosen
stilles relativt tidlig i svangerskapet, må
foreldrene ta stilling til om de ønsker å
fortsette svangerskapet eller ta abort.
Provosert abort velges oftere hvis det
foreligger alvorlige tilleggsmisdannelser
eller kromosomfeil. For de som velger å
fortsette svangerskapet, anbefales ”inutero” transport til et perinatalt senter
og planlagt forløsning nær termin (uke
38-40).
Det foreligger ikke vitenskaplig dokumentasjon som viser at rutinemessig
keisersnitt bedrer prognosen ved CDH,
men enkelte sentra velger dette av logistikkmessige grunner [6].
Overlevelses-statistikk

Fig 1. Venstresidig diafragma hernie med intrathorakal
tynntarm, milt og colon. Mediastinum forskjøvet mot
høyre og hypoplastiske lunger.
(Illustrasjon ved Sigvald Refsum).

Prenatal diagnose

- av CDH ved ultralyd er mulig. Typisk
sees bukorganer i thorax, lungehypoplasi
på samme side som diafragmadefekten
og overskytning av mediastinum til motsatt side. Prenatal deteksjon rate kan
variere betraktelig, og i en skandinavisk
studie ble 27% påvist prenatalt [3]. Prenatal
diagnose av CDH medfører psykologisk
stress for foreldrene [4], men samtidig

Ved CDH påvirkes av seleksjon. Seleksjon
i form av såkalt “hidden mortality” (”inutero” fosterdød, dødfødsler og dødsfall
før ankomst på perinatalt senter) påvirker overlevelsestallene i betydelig grad.
Dette ble først vist av Harrison, Bjordal
og medarbeidere i en studie basert på
et norsk materiale [7]. I nyere studier
reduseres trolig ”hidden mortality” pga.
at prenatal diagnose reduserer andelen
med “hidden mortality”.
For en liten undergruppe
av fostre med prenatalt
diagnostisert CDH og
forventet svært dårlig
prognose ut i fra prenatal
påvist intrathoracal lever
(“liver up”) og lav lungehode
ratio (LHR<0.5 -1.0) har fosterkirurgi og fosterintervensjoner
blitt utført ved noen få sentra på

verdensbasis. Mike Harrisons gruppe fra
San Fransisco viste at åpen korreksjon
av defekten i 2. trimester var teknisk
gjennomførbart, men en randomisert
kontrollert trial (RCT) viste ingen gevinst
mht. overlevelse sammenlignet med
konvensjonell behandling etter fødsel
(75% vs. 86%) [8]. Senere gjennomførte
gruppen en RCT som sammenlignet prenatal trakeal okklusjon med ballong med
konvensjonell behandling etter fødsel, og
det var ingen forskjell i overlevelse (73%
vs. 77%) [9].
Nylig har in-utero føtoskopisk fjernelse
av trakeal ballong i 3. trimester blitt beskrevet og ved denne teknikken oppnås
fysiologisk “lavage” av luftveiene før
fødsel istedetfor ex-utero intrapartum
treatment (EXIT) for å fjerne trakeal
ballongen. Lovende resultater har blitt
rapportert av en belgisk gruppe [10].

For langt de fleste barn med CDH er
fostermedisinsk behandling uaktuelt og
optimalisering av behandling rundt og
etter fødsel er det som teller. Behandlingsrutinene ved CDH har endret seg
betydelig siste 20 år. Behandlingen av
CDH betraktes i dag som en medisinsk
hastesak, mens det ikke lenger regnes
som en hastesak å operere CDH. De fleste
sentra opererer CDH pasientene etter en
periode med intensivbehandling og stabilisering, dvs. ”delayed surgery”. RCT har
ikke vist noen fordel på overlevelse ved
tidlig kirurgi sammenlignet med “delayed
surgery” [11,12].
Lungene ved CDH er hypoplastiske og
“svært skjøre”. Ved å benytte en strategi
med lave luftveistrykk som resulterte i
økt pCO2 rapporte (“gentle ventilation”)
Wung og medarbeidere økt overlevelse
ved CDH [13]. Senere har andre sentra
tatt opp denne praksis (“gentle ventilation”) med bedret overlevelsesstatistikk
70-90% [14,16].
I løpet av siste tiår har nye medisinske behandlingsstrategier for CDH blitt utviklet

inkludert prenatal kortikosteroider,
surfaktant, “high frequency oscillation
ventilation” (HFOV), inhalert nitrogenoksyd (iNO), prostaglandin E1, “extra
corporeal membrane oxygenation”
(ECMO), og “partial liquid ventilation”.
Fortsatt er det manglende eller kun
svak dokumentasjon som bakgrunn for
å anbefale disse behandlingsmetodene
ved CDH.
Minimal invasiv kirurgi for å lukke diafragmadefekten med thorakoskopisk
[17,18] eller laparoskopisk tilgang [19,20]
har blitt publisert for selekterte lav risiko
CDH pasienter. Det ser ut til at lukning av
defekten er teknisk lettere med thorakoskopisk tilgang pga. at reponering
av de hernierte bukorganene forbedrer
kirurgisk tilgang i motsetning til ved
laparoskopi.
Det finnes ikke noen RCT som sammenligner thorakoskopisk og laparoskopisk
lukning av diafragmadeffekten. Det er i
dag ingen publikasjoner som anbefaler
minimal invasiv lukning av CDH for de
sykeste barn pga frykt for respiratoriske
og sirkulatoriske komplikasjoner.

Alle forsøk på fosterkirurgi for CDH har
vært assosiert med høy forekomst av
prematur fødsel, men i en viss grad er
dette problemet redusert ved overgang
fra åpen hysterotomi til føtoskopisk behandling og ved forbedret riehemmende
behandling.

Fig 2. Ulike typer diafragma defekter slik det kan sees ved
laparotomi for CDH. (Illustrasjon ved Sigvald Refsum).

Fig 3. Laparotomi for lukning av stort venstresidig posterolateralt diafragma hernie (Bochdalek hernie).

Med økt overlevelse av barn med CDH ser
det ut til å komme et økt behov for oppfølgning pga. morbiditet hos en økende
andel av de overlevende barna med CDH
[21,22]. Det er derfor viktig at disse følges
opp etter vellykket behandling i nyfødtperioden.
Konklusjon

Økt overlevelse ved CDH (70-90%) har
blitt rapportert av mange forskergrupper.
Medvirkende faktorer til bedre resultater
er antagelig: ”in-utero” transport til et
perinatalt senter, planlagt forløsning
nær termin på et perinatalt senter, lave
luftveistrykk ved bagging og respiratorbehandling og operasjon etter at barnet
har blitt stabilisert. g
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Typisk for nyfødte med CDH er akutte
pusteproblemer og evt. respirasjonssvikt.
For CDH pasienter med senere symptomdebut kan det kliniske bildet variere med
både abdominale og respiratoriske symptomer. Omkring 1/3 av CDH pasientene
har alvorlige tilleggsmisdannelser [1]. CDH
behandles av barnekirurger i nært samarbeid med barneleger og/eller barneanestesileger. Forekomsten av CDH er
mellom 1: 3,000 – 1: 4,000 fødsler [1,2].
Venstresidig CDH er mest vanlig (80-90%).

Nye behandlingsrutiner
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Gastroschise

Prenatal diagnostikk og
overvåkning

Pre- og postnatal overvåkning og behandling
Gastroschise er en medfødt bukveggsdefekt som tidligere var forbundet med høy mortalitet.
Med tidlig diagnostikk og moderne behandling overlever i dag mer enn 90% av barn født med
denne tilstanden. Årsaken er ukjent men insidens av gastroschise i den vestlige verden har økt
de senere år. Tidlig diagnostikk er viktig for å tilrettelegge for adekvat behandling og de fleste
tilfeller kan påvises med prenatal ultralyd.
Tekst: Stein Erik Haugen, Barnekirurgisk avdeling, St Olavs Hospital, Anne Brantberg, Nasjonalt senter for fostermedisin, St Olavs Hospital

Gastroschise består i en medfødt bukveggsdefekt til høyre for navlesnorfestet
(Fig. 1). I sjeldne tilfelle er defekten venstresidig. Gjennom hullet i bukveggen protruderer det meste av både tynn- og tykktarm (Fig. 2). Andre organer som kan
ligge utenfor bukhulen er ovarier, tuber,
testikler, urinblæren og nedre del av
mavesekken [1].

Figur 2:
Nyfødt med gastroschise

Mortaliteten ved gastroschise var 90 %
så sent som i 1967 [2]. I dag overlever
over
90 % av barn som fødes med denne
tilstanden. Hos foster med gastroschise
er det mot slutten av graviditeten en
betydelig risiko for fosterasfyxi og
intrauterin fosterdød (10-15%) [3-5].
Etiologien til gastroschise er ikke klarlagt.
Forekomsten har av ukjente årsaker vært
økende de siste tiårene. I den vestlige verden
er den økt fra 1:10.000 til 4,4:10.000 barn
i noen land [1, 6]. Hos barn av mødre som
er yngre enn 20 år, har det i Storbritannia
vært en dramatisk økning der insidensen
nå er rapportert til å være 1:400 [6]. Det
er ikke funnet noen sikker forklaring på
dette. Unge mødre, inntak av vasoaktive
stoffer, røyking og malnutrisjon under
svangerskapet har vært nevnt som
risikofaktorer.

Figur 3:
”Closed gastroschisis”. Tarmen og dens
blodforsyning er i ferd med å bli avsnørt p.g.a. at
gastroschisedefekten holder på å lukkes

I en studie ved vårt senter ved Brantberg
og medarbeidere [1] ble 64 fostre med
gastroschise i perioden 1988 – 2002 fulgt
regelmessig fra diagnosetidspunktet,
hos de fleste rundt 19. svangerskapsuke.
Fosterets vekst, tarmens utseende,
fostervannsmengden og Dopplermålinger
av blodstrøm i arteria umbilicalis og mesenterialkar ble registrert. Mot slutten av
svangerskapet ble det foretatt hyppige
CTG-registreringer (cardiotochografi).
Deteksjonsraten i en uselektert gruppe,
den lokale populasjonen i Trondheimsområdet (17 pasienter), var 100% [1]. Alle
64 fostre hadde normal karyotype. Fire
(6.3%), hadde ledsagende ekstraintestinale anomalier, 2 med hjertefeil og 2
med arthrogrypose.
Intraabdominal dilatasjon av tarmen hos
foster med gastroschise er et tegn på at
det kan foreligge tarmobstruksjon [1, 13].
I vår studie ble intraabdominal tarmdilatasjon påvist hos 5 fostre, og alle viste
seg postnatalt å ha obstruksjon av tarmen
[1]. Ved gjennomgåelse av ytterligere
30 gastroschisepasienter etter studiens
avslutning ble denne sammenhengen
bekreftet [14]. Økende dilatasjon av
intraabdominal tarm, særlig hvis det er
nytilkommet i 3. trimester, kan være et
tegn på at defekten holder på å lukke seg
omkring den prolaberte tarmen (”Closing/
closed gastroschisis”) [10], slik at man må
overveie snarlig forløsning i et forsøk på
å forhindre tap av tarm.
Hos 13 av 60 fostre (22%) ble det registrert
patologisk CTG som førte til akutt keisersnittsforløsning. Hyppigheten av intrauterin fosterdød ved gastroschise har
vært rapportert til å være 10-15%. Tall
fra Medisinsk fødselsregister viser at det
i løpet av en 4-årsperiode (1999-2002)
var 14,3% dødfødsler blant 63 foster
med gastroschise i Norge. I vår studie
var det ett foster som døde (1.6%). CTGovervåkningen i slutten av graviditeten
slik som foreslått også av andre, kan
ha vært medvirkende til den lave forekomsten av intrauterin fosterdød.
Tidspunkt og metode for forløsning ved

Vårt oppfølgingsprogram fra diagnosetidspunktet innebærer ultralydundersøkelse
hver 2-3. uke frem til 32. svangerskapsuke.
Fra 33. uke gjøres det daglige CTGregistreringer og ultralyd minst 1 gang
per uke. Denne måten å overvåke fostre
med gastroschise på er senere innført
ved en rekke sykehus i flere andre land.
Postnatal behandling

Prenatal diagnose gir anledning til å
planlegge fødselen. Barn med gastroschise
bør fødes og behandles i et sykehus
med barnekirurgisk spesialavdeling. På
denne måten kan barnet taes hånd om
av trenet personale umiddelbart etter
forløsningen. Man unngår dermed blant
annet transport av den syke nyfødte
som kan være forbundet med betydelig
risiko, så som utvikling av hypotermi og
sirkulasjonsforstyrrelse i tarmen.
Ved fødselen kan tarmen være litt tykkvegget og utvidet, men for øvrig virke
relativt uaffisert (Fig. 2). Andre ganger
er tarmen affisert i varierende grad med
sammenklistring av tarmslyngene og
dekket av et fast belegg (Fig. 4).
Umiddelbart etter fødselen dekkes
tarmen med steril plast for å motvirke

væske- og varmetap samt kontaminasjon.
Mavesekken avlastes med nasogastrisk
sonde for å forhindre oppkast og risiko
for aspirasjon. Intravenøs antibiotikabehandling astartes.
Behandlingen videre består i reposisjon
av protruderende organer til bukhulen
og lukning av bukveggsdefekten. Dette
gjøres vanligvis operativt i narkose
i løpet av de nærmeste timene etter
fødselen. I de fleste tilfelle får man
reponert og lukket primært (Fig 5),
men noen ganger er dette ikke mulig.
Dette gjelder spesielt hvis det er
fortykket og sammenklistret tarm slik
at bukhulen ikke er stor nok til å gi
plass til tarmen primært. Man legger
da tarmen temporært i en plastpose
(”silo”) som sutureres fast langs kanten
av bukveggsdefekten. Ved hjelp av denne
siloen reponerer man tarmen gradvis
til bukhulen som utvides etter hvert
slik at man etter noen dager kan lukke
defekten.
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Figur 1:
Typisk gastroschisedefekt etter primær reposisjon av tarm

Ledsagende utviklingsanomalier er
uvanlige, og tilstanden er ikke forbundet
med unormal karyotype. En økt risiko for
ledsagende hjertefeil [7] og arthrogrypose
[8] har vært rapportert. Barna er ofte
små i forhold til gestasjonsalder. Årsaken
til dette er ukjent. En hypotese er at et
transmuralt tap av proteiner og andre
faktorer fra tarmen til foster-vannet fører
til underernæring hos fosteret. Videre kan
proteintapet forårsake hypovolemi som
igjen igjen kan føre til sirkulasjonssvikt
og muligens være medvirkende til fosterasfyxi og intrauterin fosterdød [9]. Tarmanomalier i form av atresi, perforasjon
og kort tarm forekommer i 10-20 % av
tilfellene. Disse kan være forårsaket
av medfødte sirkulasjonsforstyrrelser
in utero, men også i form av f. eks.
volvulus, strangulerende peritoneale
bånd eller mesenterial kompresjon
forårsaket av selve defekten som
vanligvis er relativt liten (< 4cm). Av og
til kan bukveggsdefekten bli gradvis
mindre og eventuelt lukke seg helt
(”closed gastroschisis”) [10] (Fig. 3) og
føre til en avsnøring av tarmen og dens
blodforsyning med helt eller delvis tap
av ekstraabdominal tarm til følge.

Fosterdiagnostikk har fått stor betydning
i behandlingen av gastroschise. Første
gang tilstanden ble påvist ved prenatal
ultralyd, var i 1977. I dag stilles diagnosen
i de fleste tilfelle på denne måten, i andre
trimester. I 2 større europeiske studier var
deteksjonsraten prenatalt henholdsvis
83% og 89% [11, 12].

gastroschise har vært gjenstand for mye
diskusjon. Dette gjelder særlig spørsmålet
om vaginal fødsel eller keisersnitt. Det
foreligger ingen sikre holdepunkter for
at det ene skal være klart bedre enn det
andre. Vår metode er elektivt keisersnitt
i 36. svangerskapsuke. Tidspunktet er
blant annet basert på at middelgestasjonstiden ved gastroschise er 36 uker selv om
man prøver å vente lengst mulig med å
forløse. Selv i studier hvor man går inn
for vaginal fødsel, rapporteres det for
øvrig 37-50% keisersnittsrate [5, 15].

I de senere år er det utviklet alternative
metoder i form av gradvis reposisjon
uten anestesi primært, med eller uten
silo, med lukning av bukveggsdefekten til
slutt i generell eller lokal anestesi [16].
Postoperativt ligger barnet vanligvis
i respirator i noen få dager. Enteral
næringstilførsel kan startes og trappes
gradvis opp når tarmfunksjonen kommer
i gang. P.g.a. varierende grad av temporær
dysmotilitet og nedsatt næringsmiddeltoleranse tar det tar ofte flere uker før
barnet tolererer full enteral næringstilførsel og er i mellomtiden avhengig av
parenteral ernæring. Denne fasen kan
by på betydelige behandlingsmessige
utfordringer.

Figur 4:
Gastroschise med betydelig tarmaffeksjon
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Tidlige postoperative komplikasjoner
inkluderer abdominalt compartmentsyndrom som kan oppstå hvis man reponerer og lukker defekten med for stor
stramning på bukveggen. Nekrotiserende
enterocolitt er rapportert å kunne forekomme i opptil 20 % av tilfellene [18].
P.g.a. behovet for parenteral ernæring
har mange av barna sentralt venekateter,
noe som er forbundet med risiko for
sepsis. Prognosen hos barn som fødes

med gastroschise, er god med over
90 % overlevelse og gode utsikter hva
fremtidig vekst og utvikling angår.
Morbiditet og mortalitet er først og
fremst knyttet til prematuritet, kort
tarm og leveraffeksjon i forbindelse med
langtids parenteral ernæring. Ved vår
avdeling har vi siden 1987 behandlet 88
barn med gastroschise, og overlevelsen

The Future of Sutures
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Figur 5:
Primær lukning av gastroschise

var 97,8%. To pasienter (2,3%) døde
postoperativt. Den ene døde etter 9
måneder av leversvikt som følge av
langvarig parenteral ernæring. Den
andre døde umiddelbart postnatalt p.g.a.
”closed gastroschisis” med nærmest
totalt tarmgangren. g
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Hvis det foreligger en tarmatresi, kan man
noen ganger reparere denne primært. Ofte
vil det imidlertid i slike tilfelle foreligge
massiv sammenklistring mellom tarmslyngene og fast belegg, og forsøk på å
fridissekere tarmen kan da være forbundet
med stor risiko for ytterligere tarmskade.
En måte å takle en slik situasjon på er å
reponere tarmen, primært eller med silo,
uten ytterligere fridisseksjon og lukke
buken. Etter 4-5 uker gjør man en laparotomi
og vil da som regel finne at sammenklistringen og belegget ha løst seg mere
eller mindre opp slik at man kan foreta de
korreksjoner som er nødvendig. Andre
ganger kommer tarmfunksjonen i mellomtiden i gang slik at barnet ikke trenger
ytterligere operativ intervensjon [17].
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Kirurgen

Nye doktorgrader

Anomalier i bukvegg
og GI-traktus.
Tekst: Anne Brantberg, Overlege dr. med., St. Olavs Hospital

Studien av duodenalobstruksjon [1]
inkluderte 29 prenatalt diagnostiserte
fostre. Trisomi 21 forekom hos 21%. Totalt
hadde 62% assosierte anomalier. Isolert
duodenalobstruksjon, med et forventet
godt resultat, forekom i 11/29 (38%). Av
disse døde 5/11 (45%) intrauterint eller
hadde substansielt svekket nevrologisk
utvikling. Vår hypotese er at vagal
overaktivitet fører til bradykardi, asfyksi
og i noen tilfeller asystoli og død.
Sekstifire fostre med prenatal diagnose
var inkludert i studien av gastroschisis
[2]. Alle hadde normal karyotype.
Assosierte anomalier forekom i 6%.
Prenatal intraabdominal dilatasjon av
tarmen var assosiert med tarmobstruksjon. Patologisk CTG som indikerte føtal
distress, og som førte til hastekeisersnitt
ble notert i 13 tilfeller (22%). Intensiv
monitorering av fostre med gastroschisis
kan redusere risikoen for føtal distress og
intrauterin fosterdød.

Studien av analatresi [4] inkluderte 69
tilfeller. Den prenatale deteksjonsraten
var bare 16%. Totalt hadde 86% assosierte anomalier, og analatresi var ofte
del av ulike syndromer. Unormal karyotype forekom i 13%. Overlevelsen var
35%; overlevelse for tilfeller med isolert
analatresi eller bare en ekstra anomali
var 94% sammenlignet med bare 14%
for tilfeller med mere enn en ekstra anomali. Den fremtidige deteksjonsraten
kan forbedres ved en økt bevissthet
om tilstanden. Førtiåtte tilfeller med
øsofageal obstruksjon [5] ble undersøkt.
Den prenatale deteksjonsraten var 44%,
og de kliniske tegnene på polyhydramnion
var viktigst for mistanken. I alle de prenatalt diagnostiserte tilfellene var mavesekken
liten eller ikke synlig. En øsofageal øvre
”pouch” ble visualisert i 43%. Unormal
karyotype forekom i 23%. Totalt hadde
79% assosierte anomalier. En økt bevissthet om muligheten for øsofageal
obstruksjon som fører til målrettede
undersøkelser kan forbedre den prenatale deteksjonsraten og dermed resultatet.
For alle de undersøkte diagnosene [1 - 5]
var nøyaktigheten av de prenatale diagnosene høy. Den prenatale deteksjonsraten
i den ikke-selekterte populasjonen var
høy for tilfeller med duodenalobstruksjon
(82%), gastroschisis (100%) og omfalocele
(95%), mens deteksjonsraten for øsofagusobstruksjon var relativt lav (43%) og for
analatresi svært lav (11%). Fosterpopulasjoner er ulik nyfødtpopulasjoner. Det er
viktig å utelukke tilfeller med dødelige
og svært alvorlige assosierte anomalier.
Adekvat overvåkning av de resterende
tilfellene gir mulighet for å forbedre
resultatet. Som en direkte konsekvens
av disse studiene har overvåkningen
blitt endret for tilfeller med duodenalobstruksjon og gastroschisis ved vårt
senter. Kunnskap om den intrauterine

utviklingen må ytterligere forbedres slik
at man kan optimalisere overvåkningen
og omsorgen for fostre med ulike
anomalier. g

Kan reposisjoneres

Ultralydbilde og postnatalt utseende.

Sikker

Modulær

Eksempel på epigastrisk omfalocele.

Avhandlingen kan lastes ned fra
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Avhandlingen utgår fra Nasjonalt
Senter for Fostermedisin, Institutt
for laboratoriemedisin, barne- og
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Av 90 føtale tilfeller med omfalocele [3]
var det bare 8 (9%) levende og friske
nyfødte. 80/90 (89%) hadde assosierte
anomalier. Unormal karyotype forekom
hos 69% av fostrene med sentrale omfaloceler sammenlignet med 13% av fostrene

med epigastriske omfaloceler. Det var
mulig å identifisere en undergruppe med
dødelig/dårlig prognose. Overvåkning
bør fokuseres på de tilfellene hvor prognosen kan tenkes å være god.

tema

tema

Prenatal diagnose kan optimalisere den
pre-, peri- og postnatale omsorgen av
nyfødte med gastroschisis, omfalocele,
analatresi, øsofagus- og duodenalobstruksjon. Historisk har den kliniske praksisen
vært basert på postnatalt diagnostiserte
kasus, og man har manglet kunnskap om
intrauterin utvikling.
Målene med studiene var å beskrive
resultatene fra tidspunktet for prenatal
diagnose samt å identifisere risikofaktorer
og bestemme hvorvidt overvåkning kan
være fordelaktig [1 - 3]. Et annet mål var å
beskrive raten for prenatal diagnose og
å kartlegge mulige strategier for forbedret
diagnostisering [4, 5]. Alle studiene var
basert på en selektert populasjon. En stor
ikke-selektert populasjon ble undersøkt
separat i hensikt å beskrive insidens,
prenatal deteksjonsrate og nøyaktighet
av diagnosene.

Kirurgiske symposier

Kirurgiske symposier

Brokksymposiet

Traumesymposiet

Bryst- /Endokrin kirurgisk Symposium

Av Kristoffer Lassen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Av Arne Seternes, St. Olavs Hospital

Av Olav Røise, Ullevål Universitetssykehus

Av Jan Erik Varhaug, Haukeland Sykehus og Ellen Schlichting, Ullevål Sykehus

Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi (NFGK) arrangerer
symposium om Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) på
Høstmøtets siste dag, fredag den 26. oktober. Ansvarlige er
Arthur Revhaug og Kristoffer Lassen fra gastrokirurgisk avdeling
ved UNN-Tromsø. Denne avdelingen har vært drevet etter ERASprinsipper i flere år, først for kolorektalkirurgi, men også for
lever-, pancreas- og ventrikkelkirurgi. Avdelingen har opparbeidet
en betydelig erfaring med alle sider av denne protokollen.

Årets brokksymposium i regi av Norsk Brokkirurgisk Forum
arrangeres 25.10 og er i år todelt. Den første sesjonen har et
fagpolitisk preg. Dr Kurzer ved British Hernia Center driver en ren
privat brokkpraksis med høyt volum, og han vil dele sine erfaringer
med en slik modell med oss. Overlege Inge Glambek ved Haraldsplass Sykehus behandler også et høyt antall pasienter med brokk,
men da i offentlig regi. Det er flere prinsipielle problemer forbundet
med slik virksomhet. Hvordan skal behovet for akutt kirurgi dekkes,
dersom all slik kirurgi samles på spesialiserte sentra? Hvilke krav
vil pasientene stille, både til tilgjengelighet og kvalitet av slik
behandling? Og hvordan skal man sikre at framtidige generasjoner
av kirurger blir opplært i denne typen kirurgi? Overlege Alf
Frimann Rosenlund vil, som medlem av spesialitetskomiteen,
belyse den siste problemstillingen. De berørte spørsmål vil ha
overføringsverdi for annen type kirurgi, og vi håper og tror på
stor interesse og stort engasjement også fra kirurger uten spesiell
interesse for behandling av brokk.

Ved traumesymposiet i år fokuseres det på to temaer. I første
delen følger vi opp tidligere års temaer om traumesystem i
Norge. Etter at innstillingen ble innlevert i underklant av et år
siden, er det kommet høringssvar som i all hovedsak støtter
forslagene. Nå er det opp til de regionale foretakene å innføre
traumesystemet. I den forbindelse har vi invitert fagdirektør
Anne Karin Lindahl, Helse Sør-Øst som vil fortelle om hvordan
de regionale foretakene tenker seg implementeringen, mens
representanter fra ulike typer sykehus vil si noe om hvilke
konsekvenser en innføring vil ha for dem. I tillegg vil ildsjelen
bak websiden trauma.org og den anerkjente traumekirurgen
Karim Brohi snakke om internasjonale erfaringer og hva vi kan
lære av dem.
På den andre delen av seminaret vil vi ta opp katastrofehåndtering. Dette er noe de fleste av oss bare har et distansert forhold
til siden vi i nyere tid ikke har hatt store katastrofer i Norge. I
både Sverige og England har man konkrete erfaringer og Karim
Brohi vil snakke om erfaringer fra katastrofen i London 2005,
mens professor i katastrofemedisin, Sten Lennqvist vil snakke
om hva som er den beste håndteringen av katastrofer.

Seminaret omhandler kirurgens viktige roller som medspiller i
”translasjonsforskning”.
Til det første møtet i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi har foreningen og spesialitetskomiteen, med økonomisk
støtte fra Norsk kirurgisk forening, invitert en sentral kollega
innen fagfeltet.
John A Olson, Jr., M.D., Ph.D., er Associate Professor of Surgery
og Chief of Endocrine Surgery, Department of Surgery, samt Director of Translational Genomics, ved Duke University Medical
Center, Durham, N.C., USA.
Vi har bedt ham holde en forelesning med tittel: “The Roles of
the Breast- and Endocrine Surgeon in Translational Research”.
Translasjonsforskning innebærer at kliniske problemer og
observasjoner gir problemstillinger for basalforskning (”from
bed to bench” ) og forhåpentligvis gir resultater tilbake (”bench
to bed”). Det er stort behov for ny basal viten på mange
kirurgiske områder, med tanke på diagnostikk, prognostisering
og rasjonell terapi. Innen ”onkologisk kirurgi” er f eks preinvasivt carcinoma in situ i mamma og mikrocancer i thyreoidea
eksempler på kreftforandringer der det er stort kvalitativt og
kvantitativt behov for å skille mellom klinisk betydningsfulle og
mindre betydningsfulle lesjoner. Ny molekylærbiologisk innsikt,
og spesielt kunnskap som kan anvendes til preoperativ kartlegging av tumoraggressivitet og terapimuligheter, vil kunne bidra
vesentlig til rasjonelle behandlingsvalg. Kirurger har en sentral
rolle i translasjonsforskningen ved nærhet til pasient og til
vevsmateriale.

ERAS hviler på tre grunnpillarer: En perioperativ evidensbasert
protokoll som omfatter alle aspekter av behandlingen, en data
base for kontinuerlig audit av protokolletterlevelse og resultater
samt internasjonalt multisentersamarbeid med gjennomføring
av prospektive studier. I den første femårsperioden som nå er
gjennomført, er det lagt mest vekt på de to førstnevnte. Den
web-baserte databasen er nettopp sjøsatt i flunkende ny versjon,
og en gjennomrevidert evidensbase for kolorektalkirurgi skal i
løpet av høsten erstatte den første versjonen fra 2001. En egen
ERAS-leverprotokoll er utarbeidet og testet, og den første prospektive
intervensjonsstudien er på trappene.
Vi vil invitere til et fyllestgjørende seminar om hele ERAS prinsippet i løpet av vinteren. Symposiet, med sin svært begrensede
tidsramme, skal ikke erstatte dette, men er ment å gi innblikk i
hovedtrekkene og noen av de mest sentrale utfordringene. Blant
disse er f.eks utvidet pre-operativ informasjon i et geografisk
spesielt land og den økende mengde delvis motstridende litteratur
om væske- og saltrestriksjon perioperativt. Disse temaene vil
derfor omtales spesiellt.
Innledere vil foruten de to arrangørene, være Dileep Lobo fra
Nottingham. Foruten å være medlem av ERAS-gruppen er han
en internasjonal kapasitet på salt- og væskerestriksjon hos
kirurgiske pasienter. g

Den andre sesjonen vil ta for seg problematikken om stomihernier.
Hvor hyppig er paratomale og stomale hernier, når skal de
behandles og hvordan skal de behandles? Dagens resultater er
ikke mye å skryte av, og disse brokkene representere derfor stor
utfordring både for pasient og kirurg. Hva er den beste måten
å behandle disse på? Overlege Haarberg ved Vestfold Sentralsykehus vil legge fram sine erfaringer med åpen kirurgi, mens
Professor Berger fra Tyskland, som har gjort en større studie med
laparoskopisk behandling av disse, vil legge fram sine resultat.
Overlege Israelsson vil presentere sine data på profylaktisk bruk
av nett ved anleggelse av stomier, som så langt har vist lovende
resultater. Kanskje kan vi i stor grad unngå disse vanskelige
behandlbare brokkene i framtiden? g

Symposiet vil som tidligere år holdes på Holmenkollen, men
merk dere at det holdes på tirsdagen og ikke mandagen som
tidligere år. Symposiet starter klokken 12 etter traumesesjonen
med frie foredrag som avikles på formiddagen. Begge deler er
åpent for alle interesserte. g

NTLFs Høstmøtesymposium
Av Olaug Villanger, Rikshospitalet

Norsk Thoraco-Laparoskopi-Forum (NTLF) avholder i år et symposium med tre temasesjoner. Den første omhandler Bariatrisk
kirurgi. Det bariatrisk-kirurgiske miljø i Bodø vil berette om sine
erfaringer innenfor dette spennende fagfeltet.

høstmøtet 2007
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NFGKs høstmøtesymposium

Hovedområdet for dr. Olsons translasjonsforskning er cancer mammae. Han har også utviklet en teknikk for å ”treffe”
ikke-palpable lesjoner i mammaresektat, til bruk når det skal
tas vevsprøver til nedfrysning. Hans erfaringer som kirurg og
basalforsker vil ha prinsipiell interesse for kirurger som arbeider
med ulike kreftformer. g

Den neste omhandler kirurgisk behandling av øsofaguscancer.
Tradisjonelt har dette vært utført med åpen kirurgi men de
senere år har mini-invasive tilganger, både transthorakale og
laparoskopiske/transhiatale vist seg særdeles tiltalende.
Professor Stein fra Tyskland er ansvarlig for sesjonen. Professor
Peter Funch-Jensen fra Århus er ansvarlig for den siste sejonen
som omhandler laparoskopisk ventrikkelkirurgi.
Vi ønsker alle vel møtt til et spennende symposium. g

Dr. John A. Olson Jr.
M.D., Ph.D.
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Ortopediske symposier

Foreningsnytt

Se programmet på ortopedenes hjemmeside: www.ortopedi.no.

Symposium om behandlingsskader

Av Ove Furnes, Haukeland Sykehus

Av Anders Walløe, Ullevål Universitetssykehus

Symposiet finner sted onsdag 24. oktober kl 13-15. I dette
symposiet blir det foredrag og diskusjon innen følgende 4
hovedtema: Hofteproteser (13.00-13.30) de nye artikulasjonene
metall mot metall, keramikk, kryssbundet polyetylen og resultater med usementerte kopper (møteleder Geir Hallan).
Hoftebrudd (13.30-14.00) Når på døgnet skal hoftebrudd
opereres? Skal mediale lårhalsbrudd opereres med skruer
eller protese? (møteleder Lasse Engesæter). Skulderproteser
(14.00-14.30) Totalproteser eller hemiproteser? (møteleder Ove
Furnes). Korsbåndsregisteret (14.30-15.00) Det Norske og de
Skandinaviske registrene og deres betydning (møteleder Knut
Fjeldsgaard). Det er avsatt 30 minutter til hvert tema og flere
foredragsholdere bidrar. Det er avsatt god tid til diskusjon. g

Det arrangeres et minisymposium på ortopedenes høstmøte
onsdag 24. oktober fra kl. 15.10-16.10 på SAS hotellet.
Emnet er: Vurdering av behandlingsskade. Hva er ”godt nok”
for ortopediske pasienter?

Håndkirurgisk symposium

Symposium om forfotens kirurgi

Av Magne Røkkum, Rikshospitalet

Av Kari Eikvar, Diakonhjemmet Sykehus

Årets seminar omhandler radiusfraktur-komplikasjoner.
Selv om Norsk forening for håndkirurgi er en selvstendig
forening tilsluttet Norsk kirurgisk forening, vedtok årsmøtet
at høstmøtet i 2007 skal avvikles sammen med ortopedene
på SAS-hotellet. Norsk forening for håndkirurgi har etter hvert
blitt dominert av håndkirurger med ortopedisk bakgrunn, men
fortsatt drives mye håndkirurgi her i landet av plastikkirurger
og generelle kirurger. Arrangementene av årets to kirurgiske
høstmøter blir derfor samordnet slik at håndkirurgien på
SAS-hotellet ikke skal kollidere med plastikkirurgiske møter
på Holmenkollen Park Hotell. Vi håper at mange håndkirurgisk
interesserte plastikkirurger og generelle kirurger finner veien
til de håndkirurgiske møtene på SAS-hotellet.

Norsk Fot og Ankel kirurgisk Forenig vil sammen med Norsk
Revmakirurgisk Forening arrangerer symposium om forfotens
kirurgi Torsdag 25.oktober kl 0830 - 1200.
Vi tar for oss ulike reseksjonsartroplastikker i forfoten og diskuterer valg av metode for operasjon av Stortåens grunnledd.

Ikke minst håper vi at årets håndkirurgiske symposium blir
godt besøkt. Det dreier seg om komplikasjoner etter distal
radiusfraktur og avholdes fredag 26. oktober kl. 8.30 - 12.00.
Vi har i år satset på norske foredragsholdere fra ulike håndkirurgiske sentre. Temaene som behandles, omfatter seneog nervekomplikasjoner, korrigerende radiusosteotomi, radioulnare problemer, posttraumatisk artrose, komplekst regionalt
smertesyndrom og invaliditetsvurdering ved radiusfraktursekveler.

Symposiet tar utgangspunkt i pasientskader meldt til NPE.
Ortopedisk kirurgi svarer for 40% av sakene. Protesekirurgi er
på grunn av begrenset tid valgt som illustrerende eksempel.
To ledende spesialister innen protesekirurgi vil belyse hva
de mener hører med i utredning av pasienter med behov for
hofteprotese, hvordan operasjonen bør utføres og hvilke undersøkelser som hører med når det tilkommer komplikasjoner. g

Vi har i år vært så heldige å få Dr. David Stainsby fra Newcastle
og Prof. Urban Rydholm fra Universitetssykehuset i Lund som
gjesteforelesere.
Øvrige norske forelesere er Ludger Schmidt fra Sykehuset i
Østfold, Moss, Jan Egil Henriksen fra reumakirurgisk seksjon
ved Diakonhjemmets sykehus, Andreas Hahn fra revmakirurgisk
seksjon ved Martina Hansens Hospital og Andreas Dietze fra
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.
Vi ønsker hjertelig velkommen til et spennende seminar. g

Norsk Thoraxkirurgisk Forening
Rune Haaverstad, Haukeland Sykehus, leder NTKF

NTKF har sin generalforsamling torsdag 25. oktober og vitenskapelige foredrag fredag 26. oktober Det er foreløpig ingen
kontroversielle tema som fremlegges på årsmøtet. Styret i NTKF
er på valg i år. Et nasjonalt forskningsprogram for hjerte- og
karkirurgi med betegnelse UNIKARD vil bli drøftet sammen med
Norsk Karkirurgisk Forening torsdag 25. oktober.
Det har i år kommet inn 21 abstrakts, noe som er mindre enn
vanlig. Bidragene kommer fra Kreftregisteret, St. Olavs Hospital,
Feiringklinikken, Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Haukeland
Universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge –
Tromsø.

MediStim-prisen 2007

Utmerkelse for beste vitenskapelige foredrag ved NTKF’s høstmøte er støttet av MediStim A/S.
MediStim-prisen er på kr 15.000 g

Norsk Thoraco-Laparoskopi-Forums
priser innenfor minimal invasiv kirurgi

Olaug Villanger, Rikshospitalet, leder av bedømmelseskomiteen for NTLFs priser
og styremedlem NTLF

Norsk Thoraco-Laparoskopi-Forum (NTLF) har siden 1997 delt ut
fagpriser innenfor mini-invasiv kirurgi på det årlige Kirurgiske
høstmøtet. Formålet med prisene er å fremme god klinisk og eksperimentell forskning, undervisning og formidling av nye kirurgiske teknikker innenfor mini-invasiv kirurgi. De første årene ble
det kun delt ut to priser, henholdsvis for beste foredrag og beste
video innenfor mini-invasiv kirurgi. Disse prisene var den gang
og er fortsatt finansiert av Tyco Healthcare og Johnson & Johnson.
Fra 2001 har Olympus finansiert en pris for beste eksperimentelle/vitenskapelige foredrag innenfor mini-invasiv kirurgi. I
2005 ble det opprettet en ny pris finansiert av Braun, til beste
nykommer og tiltenkt en kandidat helt i startgropen av sin
laparoskopiske karriere. Alle prisene er hver på kr 10.000. Styret
i Norsk Thoraco-Laparoskopi-Forum har stått for oppnevning av
bedømmelseskomite - en som skal kåre prisvinnere.

høstmøtet 2007
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Nasjonalt Register for Leddproteser

2005 var et foreløpig høydepunkt med hensyn til kvalitet og
antall foredrag innenfor mini-invasiv kirurgi. Denne positive
trenden holdt seg også i 2006. Da var det også større bredde
og gjennomgående meget god kvalitet på alle foredragene.
Fordelingen av foredrag innenfor de ulike spesialiteter, viste at
23 av totalt 95 foredrag (24 %) i gastroenterologisk kirurgi var
med mini-invasiv karakter, 6 av 38 (15 %) innen urologi og 1 av 35
(3 %) i kar/thorax. Komiteen hadde således totalt 30 abstrakt til
vurdering, hvorav 20 var aktuelle for prisen for beste foredrag, 4
innen video, 3 innen eksperimentelle/vitenskapelig kategori og
3 innen beste nykommer.
NTLF vil også ved årets Kirurgiske høstmøte dele ut fire priser.
Bedømmelseskomiteen har utarbeidet et eget evalueringsskjema
der hvert foredrag blir vurdert mht aktualitet, originalitet,
pedagogisk klarhet/fremstillingsevne, billedklarhet/redigering
(for videoforedrag) samt helhetsinntrykk vurdert på en skala fra
1 til 5.
Prisene vil bli delt ut i slutten av høstmøte-uka når alle foredragene er presentert. Det henstilles således til deltagerne å bli
igjen, hvis mulig, helt til slutten av møtet for å få med seg dette
høydepunktet. Som tidligere vil også årets prisvinner-abstrakt
bli presentert i neste nummer av NTLF nytt. g

Vel møtt! g
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Obturatorbrokk
Obturatorbrokk er en sjelden, men alvorlig sykdom. Den kliniske diagnostikken er
vanskelig, men tilstanden er lett å håndtere dersom diagnosen stilles preoperativt.
Pasientene er ofte multimorbide. Det er derfor viktig å unngå forsinkelser. Diagnosen
stilles ofte sent. Vi beskriver en 83 år gammel kvinne - som fikk diagnosen tredje
inneliggende døgn.
Tekst: Thomas F. Næss-Andresen, Kirurgisk avd., Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger og Sven Bingman, Kliniken för kirurgi, ortopedi och urologi, Södertälje Sjukhus

Preoperativt ble det diskutert operasjonsmetode. Ingen av de vakthavende legene
hadde operert et obturatorhernie

Brokksekk og inkarserert ileum ble
reponert. Det ble nødvendig å gjøre en
liten reseksjon av nekrotisk tynntarm
(bilde 3).

Bilde 1:
Pilen viser brokksekken som presset seg gjennom
foramen obturatum. CT-bilde utlånt av
avdelingsoverlege T. Østby, Foto: Radiologisk avdeling,
Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger

tidligere. Det ble bestemt å benytte en
åpen ekstraperitoneal tilgang.
Med vekselsnitt i høyre fossa iliaca tok
vi oss ned til, men ikke gjennom peritoneum. Deretter stump disseksjon ned til
brokkesekken. Vi klarte imidlertid ikke
å reponere brokket, da brokkporten var
liten. Det ble derfor foretatt en liten
laparotomi via det samme vekselsnittet
(bilde 2).

Peritoneum ble lukket, brokksekken
resessert før det ble anlagt et preperitonealt nett som blokkerte for åpningen i
membrana obturatoria. Pasienten kom
seg etter kort og ukomplisert postoperativt forløp. Hun var innlagt i 15 postoperative døgn, men dette var relatert
til bensår og osteomyelitt. Vi har fulgt
henne poliklinisk i drøye tre måneder så
langt. Hun har vært ubesværet med hensyn til de rent postoperative forhold.
Diskusjon
Arnaud De Ronsil beskrev obturatorbrokk
første gang i 1724. Et søk på PubMed gir
i dag 337 treff på obturatorbrokk. Den
eldste publikasjonen fra 1883.
Anatomi
Obturatorbrokk skyldes herniering gjennom kroppens største foramen; foramen

Bilde 2:
Hvit pil viser dilatert oralt tynntarmsavsnitt. Sort pil sammenfallen anal tynntarm.
Foto: T.F.Næss-Andresen, Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger

obturatum. Med unntak av en liten
åpning, til obturatorkanalen, er foramen
obturatum lukket av obturatormembranen
og senefestene til ytre og indre obturatormuskulatur. Obturatorkanalen er 2-3
cm lang. I kanalen løper arteria, vena
og nervus obturatorius omgitt av en
fett-pute [1]. Obturatorarterien kommer
fra a. iliaca interna. Det finnes imidlertid
også forbindelser mellom obturatorkar
og de eksterne iliacakarene. Disse kan
være både arterielle og venøse, og kalles
gjerne ”corona mortis” av kirurger som
opererer i området [2]. Det kan også
være forbindelser til de mediale circumflexa femoris karene. En skade her kan
gi kraftig blødning fordi det vaskulære
trykket fra de ytre og indre iliacakarene
slås sammen. Det kan være svært vanskelig å stille blødningen fordi det skadde
karet kan trekke seg tilbake, for eksempel
ned i obturatorkanalen [1].
Den typiske pasienten
De fleste studiene er retrospektive og
små, men konkluderer med en tydelig
overvekt av kvinner [3-12,14,16]. En
retrospektiv studie fra 2007 inneholdt
totalt 22 pasienter. Samtlige var kvinner
[3]. Samme studie støtter mistanken om
at de fleste obturaturbrokk er på høyre
side [3,4]. Det er antydet at sigmoideum
beskytter kanalen på venstre side [5].
Reduksjon av fettvev i obturatorkanalen
øker sannsynligheten for obturatorhernie
[4]. Høy alder (median alder 82 år [4]),
kakeksi, ascites og multiparitet oppfattes
også som disponerende faktorer [4,6].
I en ny studie hevder man at insidensen
av obturatorbrokk har steget de siste
årene. De oppgir obturatorbrokk som
årsak til 3,9 % av alle brokkrelaterte tynntarmsobstruksjoner hos voksne [3].
Richters hernie ser ut til å være den
vanligste formen for obturatorbrokk [5].
Pasienten har derfor ikke nødvendigvis
komplett tarmobstruksjon. Det er publisert eksempler der obturatorbrokk opp-

• Laparoskopi med intraabdominal 		
tilnærming [15,16]
• Laparoskopi med ekstraperitoneal 		
tilnærming (Yokoyama) [6]

Klinikk
Klinikken er mangslungen. Det er rapportert obturatorbrokk maskert som
hoftesmerte [8]. Det er også rapportert
obturatorbrokk som ble tolket som
infeksjon/løsning av hofteprotese [9,10[.
I likhet med vår pasient har de fleste
imidlertid tegn på tarmsobstruksjon med
smerte, kvalme og oppkast [3].

Vi valgte en åpen ekstraperitoneal
tilgang med nett, men måtte gjøre
laparotomi og tarmreseksjon. Det var
lett å utvide til laparatomi. Hadde vi lagt
midtlinjesnitt hadde vi hatt fin tilgang til
kontralateral side. Dette kan være av betydning da man i en studie fant bilateralitet i 3 av 7 tilfeller [4].
Uansett operasjonsmetode bør operatøren notere seg at i halvparten av tilfellene ligger obturatorkar og nerve lateralt
for brokksekken. Hos de øvrige ligger de
superiort, medialt eller posteriort [1].

Diagnose
Korrekt preoperativ diagnose, uten radiologisk undersøkelse, stilles kun i 10-30
% av tilfellene og diagnosen er ofte forsinket [4,11]. I Tokyo ble det i 2003 gjort
en retrospektiv studie på 43 pasienter
(stor studie i denne sammenheng). Her
ser man at pasientene som ikke fikk
gjennomført CT undersøkelse hadde en
mediantid fra symptomstart til kirurgi på
5,7 +/- 2,7 dager. I gruppen som fikk utført CT -undersøkelse lå mediantid på 2,9
+/- 1,7 dager. Mortaliteten i gruppen uten
CT var 30,4 %, mot 5% i gruppen som fikk
utført CT undersøkelse [5]. De studier vi
har sett på oppgir at CT gir korrekt diagnose
i 80-100% av tilfellene [4,5,6] (bilde 4).

Bilde 4:
Her sees brokket mellom m.pectineus og m.obturator
externus.
CT-bilde utlånt av avdelingsoverlege T. Østby,
Foto: Radiologisk avdeling, Sykehuset Innlandet HF,
Kongsvinger

Det finnes også studier som beskriver
ultralyd og herniografi som egnede
undersøkelser ved obturatorbrokk [11,12].
Operasjonsmetoder
Det er mange måter å håndtere tilstanden
på. Det er rapportert suksess med bl.a.:
• Laparotomi og reponering uten lukking
av brokkporten [13].
• Laparatomi og lukking av brokkport
med tobakkspungsutur [5] eller nett
[5,14].
• Laparatomi og uterus/ovarium til 		
blokkering av brokkporten [5]
• Åpen ekstraperitoneal tilgang
(Soothill, Milligan) [6]

Konklusjon
Obturatorhernie er en sjelden tilstand.
Tilstanden kan lett feiltolkes og er
vanskelig å diagnostisere klinisk. Man
kan mistenke obturatorbrokk hos eldre,
tynne kvinner med tegn på tynntarmsobstruksjon. Særlig om de aldri har fått
utført abdominalkirurgi.
Fordi pasientene ofte er gamle og har
flere sykdommer er det viktig at diagnostiseringen ikke utsettes. Under halvparten
av pasientene har komplett tarmobstruksjon. Dette kan bidra til at man lar viktig
tid gå til spille. Forsinket diagnose øker
sannsynligheten for at man må gjøre
tarmreseksjon, og øker mortaliteten.
Det er lite man kan gjøre for å korte ned
tiden før innleggelse, men CT er et svært
godt hjelpemiddel til hurtig diagnostikk. I
tillegg gir CT informasjon som muliggjør
flere operasjonsmetoder. g
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Pasientkasuistikk
En 83 år gammel undervektig kvinne
ble innlagt med et døgns anamnese på
sterke magesmerter, lokalisert helt ned
mot høyre lyske. Smerten strålet ned
langs medialsiden av høyre lår. Den var
konstant og økte på. I tillegg hadde hun
bevegelsestrang og oppkast. Avføringen
var normal innleggelsesdagen. Det var
normale tarmlyder og abdomen var
bløt. Det var ingen palpabel oppfylning
i lysken. Blodprøvene viste Hb 9,6 g/dl,
CRP 13 mg/L. De øvrige rutineprøvene var
normale.
Fra tidligere hadde hun kjent osteoporose,
revmatoid artritt, arteriell insuffisiens i
underekstremiteter og leggsår.
10 måneder tidligere hadde hun vært
innlagt med liknende symptomer. Hun
fikk da påvist dilatert nyrebekken og overgangsstenose høyre side. Men det var god
nyrefunksjon og ikke tegn til behandlingskrevende passasjehinder. CT abdomen
viste kraftige veggforkalkninger i abdominalaorta, men ingen malignitetssuspekte
forandringer. Gastroskopi avdekket to små
sår i ventrikkelen. Koloskopi avdekket en
polypp i kolon ascendens. Polyppen ble
fjernet med slyngediatermi. Smertene
avtok spontant under oppholdet.
Pasienten ble innlagt til observasjon og
faste. Vi ga smertelindrende Ketobemidon (Ketorax‚). Man mistenkte nyrestein,
men nevnte også muligheten for femoralhernie.
Til å begynne med fikk man inntrykk av
spontan bedring. Hun hadde luftavgang
men ble ikke riktig bra.
Da pasienten tredje inneliggende døgn
igjen fikk økende smerter, ble det gjort
en CT- abdomen. Radiologen kunne
påvise dilatert tynntarm og høyresidig
obturatorhernie (bilde 1).

Bilde 3:
Den reponerte tarmen gjenvant ikke sin vitale farge
og det var fare for perforasjon. Det ble derfor gjort en
liten tarmreseksjon og ende til ende anastomose.
Foto: T.F. Næss-Andresen, Sykehuset Innlandet HF,
Kongsvinger

står sammen med femoralhernie [7]. Det
gjøres derfor oppmerksom på at man bør
utelukke ledsagende hernie ved femoralbrokk [7], for eksempel obturatorhernie.
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Behandling av blødende
Ulcus Pepticum
Ulcus pepticum er en sykdom der behandlingen gjennom historien har endret seg
radikalt. Mens erfarne kolleger forteller med innlevelse om den brede erfaring de tilegnet seg i ventrikkelkirurgi i sin tid, er det nå er vanskelig å få fylt de relativt korte operasjonslistene for leger under spesialisering i kirurgi. Det er selvfølgelig Helicobacter pylori
som er forklaringen, og eradikasjon av denne bakterien er en av de mest effektive og
trygge medisinske behandlinger verden har sett.
Tekst: Thomas Moger, Gastrokirurgisk Seksjon, Sykehuset Innlandet Lillehammer,

Endoskopi
Terapeutisk endoskopi (TE) er grunnstenen
i behandling av blødende ulcus. I øvede
hender oppnår en primær hemostase
hos over 90 % [2,3,5]. Hvilken metode en
bruker for å oppnå hemostase er først og
fremst avhengig av hva en selv er komfortabel med. Flere studier viser ingen
forskjell mellom de ulike metodene. Imidlertid er det flere sentra som kombinerer
to metoder, gjerne injeksjon med fortynnet adrenalin og deretter varmeprobe,
bipolar koagulasjon, laser eller klips. Indikasjonsstillingen for hvilke sår som skal
behandles virker å være avklart. Forrestklassifikasjonen er utbredt for å beskrive
blødende ulcus og de fleste er enig om TE
ved Forrest IA-IIA. Se tabell.
Definisjon Forrest klassifikasjonen
IA arteriell blødning,
IB sivblødning
IIA ikke blødende synlig kar
IIB fastsittende koagel
IIC hematin flekker
III ingen tegn til nylig blødning

Reblødinger oppleves i 8-25% av tilfellene
etter TE, og det er hos disse pasientene
slaget står. Jeg vil tro de langt fleste
avdelinger i Norge gjennomfører reendoskopi hos majoriteten av reblødningene.
La oss se hvilket rasjonale dette har. Lau
et al. [3] viste i et omfattende prospektivt
randomisert arbeid at reendoskopi ved
reblødning signifikant reduserte behovet
for kirurgi uten økt mortalitet og med
færre komplikasjoner (figur 3). Det må
nevnes at de hadde kun 8,7% reblødning
som viser at kvaliteten på TE er meget
god i dette senteret. I multivariatanalysen
fant de at hypotensjon ved inklusjon og
ulcus > 2 cm var prediktive faktorer for
mislykket reendoskopi. For disse pasientene anbefalte de ikke reendoskopi, men
heller kirurgi og kanskje aller helst tidlig
elektiv kirugi før reblødningen inntreffer.
Qvist et al[2] har retrospektivt vurdert
sitt materiale i en periode med aggressiv endoskopisk og restriktiv kirurgisk
behandling. De fant 23% reblødning. Totredjedeler av rebløderne fikk ikke terapi
men kun diagnostikk ved første skopi.
Tross dette hadde de meget lav totalmortalitet på 6,3%. Som de fleste andre fant
de at høy alder og komorbiditet er risikofaktorer for mortalitet. Videre ble det vist
at pasienter med hematemese, blødningssjokk og betydelige endoskopiske
blødningsstigmata mer hyppig endte opp
med kirurgi og påfølgende mortalitet på
23%. De konkluderte med

at TE er trygt og har lav mortalitet. Det
poengteres imidlertid at modalitetene
er komplementære og betinger godt
samarbeid.
Kirurgi
Inntil for vel tredve år siden måtte pasienten med det blødende ulcuset stole
på kirurgen hvis blødningen ikke stoppet
av seg selv, og man hadde relativt klare
retningslinjer. Imidlertid var det høy mortalitet ved denne type behandling. I våre
dager er det vanskeligere å svare på når
det er indikasjon for kirurgi, og ikke minst
timingen av den.
Imhof et al. randomiserte pasienter med
arteriell blødning eller synlig kar >2mm til
enten repetert fibrin-lim eller såkalt tidlig
elektiv operasjon (<8 timer for ulcus duodeni og <24 timer for ulcus ventrikuli),
mellom to grupper med henholdsvis 32
og 23 pasienter[7]. De fant at en reblødningsforekomst på 50 % vs. 4 % reblødning og en mortalitet på 6% vs 9%. Syv
av 32 pasienter i skopigruppen måtte
opereres og nesten alle (80%) ble operert
med reseksjon.
I denne studien konkluderte man at
tidlig elektiv operasjon er effektivt for
pasienter med særlig høy risiko. Det var
lav reblødningsfare og sammenlignbar
mortalitet også med andre endoskopiske
metoder. Utfordringen er å identifisere
de med dårligst prognose og optimalisere behandlingen.
I en annen men relativt liten studie risikostratifiserte Mönig et al. 22 pasienter
med ulcus på bakveggen i duodenum
etter primært vellykket TE [8]. Pasienter
med høy blødningsaktivitet (Forrest IAIIA) i tillegg til øvrige risikofaktorer som
ASA >3, alder >60 eller komorbiditet fikk
tidlig elektiv kirurgi (n=8) i form av enkel
hemostaseoperasjon med oversying av
ulcus. De øvrige pasienter ble behandlet
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Flere forfattere har som rutine å fjerne
fastsittende koagel for å se ulcusbunnen

og evt behandle den avhengig av endelig
klassifisering [2-4]. Effekten av planlagt
reendoskopi og eventuelt ytterligere TE
er omdiskutert. Chiu og medarbeidere [5]
fant redusert antall reblødninger men
ingen forskjell i behov for kirurgi eller
mortalitet. Messmann et al. [6] fant
ingen forskjell og anbefalte ikke ”second
look”. Lokale rutiner får her avgjøre.
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Effektiv syrehemming har vi også hatt
tilgang til i en årrekke. Et paradoks er det
da at antallet ulcus-komplikasjoner, det
være seg perforasjon eller blødning, har
vist seg å være stabil med en lett økende
tendens [1]. Incidensen av blødende
ulcussykdom er om lag 40/100 000, og
med et estimert behov for kirurgi hos
4-5% [1,2]. Selv med god tilgjengelighet til
terapeutisk endoskopi og etter innføring
av intervensjonsradiologi, som jeg vil
komme tilbake til, er mortaliteten vedvarende høy, omkring 10% [3,4].
Jeg vil i det følgende forsøke å gjennomgå enkeltelementer i behandlingen og
spesielt hvordan de ulike elementene
best kan settes i sammenheng.

”If anyone should consider removing
half of my good stomach to cure a
small ulcer in my duodenum, I would
run faster than he” C.E.Mayo, 1927

med repetert endoskopi (n=14). Selv
om gruppen som gjennomgikk kirurgi
var dårligere på alle måter var det ingen
mortalitet i noen av gruppene. Artikkelen
viser til andre forfattere som har tidlig
elektiv kirurgi som prinsipp med lav mortalitet (<10%) hos opererte, bedre enn
historiske materialer (dog ikke-randomiserte studier). De konkluderer derfor med
å anbefale metoden som behandlingsprinsipp på høy-risikopasientene.

Konklusjon
Anbefalte kirurgiske prosedyrer
ved ulcussykdom:
• Ved stabil pasient primært ligatur av
arteria gastroduodenale og a. pancreatico-duodenale. Deretter duodenotomi og omstikning samt ”remucosalisering” av ulcuset.
• Ved ustabil situasjon setter en 		
selvfølgelig fingeren på blødningen
og lar anestesien ta igjen det tapte
før en går videre.
• Ved ulcus ventriculi anbefales rask
hemostase med omstikning og 		
samtidig hemodynamisk stabilisering
av pasienten. Det bør tas frysesnitt
(hvis tilgjengelig) for å utelukke
malign sykdom. Nabogrener av art.
gastrica sinistra ligeres.
Transkateter arteriell
embolisering (TAE)
Flere sykehus i Norge har denne metoden
som en mulighet i sin behandling av
blødende ulcus. Siden TAE ble beskrevet
første gang i 1972 [11], er metoden dokumentert som effektiv og trygg i flere
retrospektive og enkelte prospektive studier
[4,12-14]. Kort fortalt skjer inngrepet
via lysken og deretter gjennom selektiv
kateterisering av truncus coeliacus. Angiografi gjøres og hvis blødning påvises,
tettes det blødende karet superselektivt
med mikrocoiler eller annet emboliseringsmateriale. Det utføres også embolisering

Fig. 1: Selektiv kanylering av a. gastro duodenale med
ekstravasering av kontrast i ulcus.

Fig. 2: Samme pasient etter coiling.

Ripoll beskriver i et retrospektive materiale
70 pasienter med endoskopisk refraktær
blødning [12]. Pasientene fikk enten TAE
eller kirurgi, individuelt bestemt av behandlingsteamet. Generelt var TAE gruppen
eldre og hadde mer hjertesykdom. De
fant ingen forskjell på reblødning, behov
for ytterligere kirurgi eller mortalitet.
Funnene støtter opp om behovet for
prospektive, randomiserte studier for å
avklare nytten av TAE. Slike studier foreligger ikke så langt.
I Larssens studie fra Ullevål fant man
en teknisk suksess-rate hos 92% og
vedvarende hemostase hos 72% av de
TAE behandlede pasientene [4]. Dette
samsvarer med øvrig litteratur [12-14].
I denne studien måtte 3 av 36 TAE behandlede opereres pga. reblødning.
Det er også vist at markering av ulcuset
med klips i forbindelse med endoskopien
kan øke muligheten for å treffe korrekt
ved empirisk embolisering [15].
Konklusjon
Det er ingen tvil om at endoskopi er gullstandarden for å oppnå primær hemostase. Litteraturen rapporterer variabel
reblødningsfrekvens som vi har sett,
men med meget nitid og korrekt innsats i
første ledd kan man få dette tallet meget
lavt. De aller fleste pasientene lar seg
også vellykket behandle med reendoskopi ved eventuell reblødning. Derimot
er det ikke indisert å drive med stadige,
gjentatte endoskopiforsøk for refraktære

blødninger. Da trengs annen behandling.
Litteraturen spriker en del og alle modaliteter har på sin måte dokumentert sin
effekt og gode resultater, men brukt i
forskjellige settinger og behandlingsstrategier. Det er opplagt, som flere peker på
i sine artikler, at modalitetene må sees
på som komplementære og ikke konkurrenter. De må skrues sammen med høy
kvalitet i alle ledd og på best mulig måte,
avhengig av hvilke ressurser det enkelte
sykehus rår over. Pasientene må gjetes
tett og kirurg som kjenner fordeler og
begrensninger ved alle metoder må
kobles inn tidlig i forløpet hos de mest
kompliserte. Kirurger har ingen grunn til
å la seg ”skubbe på sidelinjen” med ”lua i
hånda” og la intervensjonsradiologer og
endoskopører ordne opp. Husk at operativ
behandling på riktig indikasjon før
pasienten er sur og kald har utmerkede
resultater.
Flere forfattere rapporterer om de samme
risikofaktorer for å identifisere høy-risikopasienten; alder >60, komorbiditet, Forrest IA og IIA, ulcus >2cm, kar >2mm. Vi
har alle sett dem og disse pasienten må
ha en helt klar behandlingsstrategi lagt
fra starten. Jeg tror disse pasientene bør
ha mer aggressiv behandling enn per i
dag. Litteraturen kan tolkes i den retning,
men vi vet ikke hva som vil være best av
repetert endoskopi, profylaktisk TAE eller
tidlig elektiv kirurgi.
Det kan vi kun få svaret på gjennom
en prospektiv randomisert studie, noe
som det norske gastromiljøet kanskje er
modent for? g

- Many hospitals converted world
wide
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Tidligere var radikal kirurgi metoden
også ved akutte inngrep. Nå anbefaler de
fleste forfattere enklere, hemostatisk kirurgi
[7,9,10]. Dette på bakgrunn av den effektive
medisinske tilhelingsbehandlingen. Schoenberg refererte til sin tidligere studie der
de opererte alle pasienter med reblødning
umiddelbart og hadde 0% mortalitet [9].
Etter implementering av intervensjonsradiologi fant vi på Ullevål US at 10 av 278
pasienter ble operert [4].
Syv ble operert med Billroth II reseksjon
(2 etter primær duodenotomi) og 6 av
disse døde i løpet av 90 dager. De tre
resterende som ble operert med duodenotomi og omstikning, overlevde.

veiledet av skopifunn hvis ikke blødning
påvises, såkalt empirisk embolisering. Ved
duodenale blødninger sjekkes og eventuelt behandles også art mesenterica
superior (fig 1 og 2).
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Pancreaskirurgien i utvikling
Inntrykk fra 7. Congress of the European Chapter of the
International Hepatico-Pancreatico-Biliary Association i Verona,
6 - 9. juni, 2007
Kongressen omhandlet de fleste HPB-aspekter, dekket gjennom parallell-sesjoner i
2-3 saler gjennom hele dagen, stort sett ved innlegg av kjente aktører, og også slik at
kontroversielle spørsmål ble belyst ved såkalte face to face-sesjoner, der kjente aktører
argumenterte for sine syn i korte innlegg, etterfulgt av diskusjon.
Tekst: Erik Trondsen, Gastrokirurgisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus

Pankreatitt.
Den gamle Atlantaklassifiseringen (1993)
gjelder fortsatt, men det finnes tanker
om revisjon. Tidlig prediksjon av alvorlig
type pankreatitt (20-25%) for å kunne
forebygge komplikasjoner understrekes.
Klinikk, morfologi (CT eller MR som
regnes som likeverdige) og biokjemi
benyttes. Blant alvorlige finnes en undergruppe med svært aggressivt forløp, som
får tidlig organsvikt (ila 72 timer) og ev
abdominalt kompartment syndrom, med
mortalitet ca 50%. Gamle og overvektige er spesielt utsatt. Hos disse kritisk
syke er hyperglykemi og insulinresistens
vanlig, og behandling med insulin er den
faktor som betyr mer enn noe annet for å
redusere mortaliteten, ble det hevdet.
Scoringsystemer benyttes, der Marshall
og SOFA fremheves som de beste. For
å oppdage infisering av nekroser anses
finnålsaspirasjon best, med sensitivitet
og spesifisitet på 90-100%. Det finnes
mange biokjemiske parametre både for
prediksjon av grad av pankreatitt og for
indikasjon på infisering av nekroser, men

fortsatt er CRP og procalcitonin de som
fremheves, med procalsitonin som bedre
enn CRP (very good vs good). Fortsatt
letes det imidlertid etter enda bedre
markører for tydeliggjøring av pasientens
immunrespons og respons på infeksjon.
Viktig i infeksjonsprofylaksen er å opprettholde tarmintegritet, og enteral
ernæring har vist seg i mange materialer
å redusere septiske komplikasjoner. Det
refereres en metaanalyse som viser
signifikant mindre infektiøse komplikasjoner, mindre behov for kirurgi og kortere
sykehusopphold ved bruk av enteral vs
parenteral ernæring. Det finnes imidlertid andre studier som ikke viser disse
effektene og et studium fra Sverige har
motsatt resultat. Man har videre prøvd
immunforsterkende enteral ernæring
med glutamin uten at det har gitt
tilleggseffekt.
Probiotics har vist effekt eksperimentelt, likeledes synbiotics (for å hindre
overvekst av patogene tarmbakterier,
mulig med også positiv effekt i forhold til
translokasjon (kfr Olàh A. Hepatogastroenterology 2007;54(74):590-4).
Infiserte nekroser kan behandles mini-invasivt ved retroperitoneal tilgang, enten
via spesialskop med arbeidskanal eller via
snitt med instrument ved siden av skopet. I Nederland drives et multisenterstudium ved flere universitetssykehus som i
pilotserien antyder lavere mortalitet enn
ved åpen nekrosektomi.
Prinsippielt skal man operere så sent som
mulig, gjerne bruke dren først, og blir
pasienten med det bedre, er ikke kirurgi
nødvendig. 30% av pasientene vil trenge
ytterligere inngrep enten de gjøres miniinvasivt eller ved åpen operasjon.
Benyttes miniinvasiv teknikk, er retro-

peritoneal rute oftest tilstrekkelig, 20%
vil trenge tilgang laparoskopisk, men
retroperitoneal tilgang angis enklest. I
80% av tilfellene utføres dette fra venstre side.
Antibiotika ved alvorlig pankreatitt ble
diskutert i en ”for og mot”-sesjon. Professor Bassi, Verona, argumenterte sterkt
for, ut fra foreliggende studier som også
er metaanalysert, clindamycin, imepenem, metronidazol ble fremhevet med
god penetrans. Antibiotika reduserer ikke
behov for kirurgi, men utsetter tidspunktet. Professor Imrie fra Glasgow var sterk
opponent, trakk fram Isenmann-studiet,
samt et nytt fra USA (Dellinger EP Ann
Surg 2007;245 (May):674-83) som begge
viser at profylaktisk antibiotika ikke
har effekt, og anbefaler bruk av enteral
ernæring så sant mulig og antibiotika etter resistens ved klinisk infeksjon (Jeg vil
imidlertid henlede oppmerksomheten til
en editorial av Büchler i siste Scand J Gastroenterol, som, idet han kommenterer
en artikkel fra Haukeland, konkluderer
med at man ikke sikkert vet, og man får
gjøre som man synes).
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Dirk Gouma holdt en ”presidental
lecture” over stenting eller kirurgi innen
HPB, der konklusjonene var at preoperativ stenting av gallegang før pankreasreseksjon statistisk er forbundet med
økt morbiditet og kun bør benyttes i
selekterte tilfeller. Palliative prosedyrer
ved inoperable pancreassvulster bør
foregå endoskopisk, mens ved kronisk
pankreatitt bør kirurgiske metoder velges
fremfor endoskopiske (kfr N Eng J Med
2007;356:676-84 inkludert medfølgende editoral s727-9, og kommentarer
i samme tidsskrift s2101-04). Unntak
er pancreas-steiner, der ESWL er beste
metode.

Pankreasskader.
Jake Krige fra Cape Town holdt et fint
innlegg om dette.
Pankreasskader er sjeldne, 4% av abdominalskader, men gir 20% mortalitet
og 40% morbiditet. Initial vurdering
er vanskelig, og forsinket diagnose og
behandling, samt undervurdering av
skaden er et problem. 90% av pasientene
har assosierte skader (i et materiale på
2355 pasienter: 26% lever, 25% tarm, 24%
duodenum, 25% vaskulære strukturer,
19% ventrikkel, 12% milt, 10% nyre, 3%
gallegang). Skuddskader gir høyest risiko
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for komplikasjoner og død, hhv 46 og
20% (hans eget materiale).
En rekke behandlingsopsjoner foreligger
ut fra litteraturen fra enkel drenasje, pancreatorafi, distal pancreatektomi, utvidet
distal pancreatektomi med pancreatojejunostomi, duodenal divertikulering, pyloruseksklusjon og pancreatoduodenektomi, altså mange komplekse prosedyrer,
og en forenkling er ønskelig.
De fleste dødsfallene skyldes de assosierte skadene, blødning er årsak til 72%
av tidlige dødsfall, sene dødsfall skyldes
MOF og sepsis.
Det er fire aktuelle senarier:
1. Ved stump skade og stabil pasient: Er
det en isolert pankreasskade?
2. Ved laparotomi for traume: Er pancreas
skadet?
3. Finnes skade: Hva er beste strategi for
behandling?
4. Ved komplikasjoner av oversett skade:
Hva er optimal behandling?
Ad 1: Høy grad av mistanke om pancreasskade. FAST UL/CT gir screening, deretter
dedikert CT (fraktur, peripancreatisk
væske, reaksjon i peripancreatisk fettvev), MRCP og ev ERCP for gangskadediagnostikk.
CT har en sensitivitet på 80% for skade
av parenchym, for gangskade bare 43%.
Ad 2: Sentralt retroperitonealt hematom, retroperitoneal krepitasjon,
ødem i pancreas, væske i bursa omentalis, fettvevsnekrose, retroperitoneal
galleimbibering, hematom i pancreas.
Pankreasskaden er ofte mer omfattende
enn det inspeksjonen gir inntrykk av. Det
er vesentlig å se hele pancreas, via bursa
og ved full kokkerisering. Peroperativt
kan gjøres kolangiografi via en butterfly
nål i gallegang, for å vurdere intrapankreatisk gallegang, ampulla Vateri og ev
pancreasgang ved kontrastrefluks. Er
duodenum åpen kan det gjøres duktogtafi via papillen. Duodenotomi for å
gjøre dette øker imidlertid morbiditet. Ev
ERCP intraoperativt kan også gjøres hvis
logistisk mulig.
Avgjørende spørsmål for kirurgisk
håndtering er: Er pankreasgangen
skadet? Er ampulleområdet inntakt? Er
duodenum devitalisert?
Ad 3: Ved skade i caputområdet: Er caput
devitalisert: Whipple, hvis ikke legg
dren. Ved skade i corpus/cauda: Hvis
sannsynlig gangskade: Reseser, hvis ikke:
Dren. Eksempler: Dersom bare laterale
vegg av duodenum er skadet repareres
det med en Roux-Y duodenostomi, er
duodenum devitalisert eller ampullen eller caput ødelagt - gjør Whipple. Whipple
er nødvendig i 1-2% av pankreasskader
og i 3-4% av kombinerte duodenal- og

pancreasskader. Litteraturen referer 285
slike pasienter med mortalitet på 31%,
dels pga assosierte skader, blodtap, koagulopati, acidose, hypotermi, og tekniske
forhold som slank gallegang, ødematøs
pancreasstump, ødematøs jejunumende.
Ved behov for pankreatoduodenektomi
kan pylorusbevarende teknikk benyttes,
pankreatogastrostomi kan være fordelaktig ved ødematøs jejunumende. Initial
damage control og senere rekonstruksjon
er et alternativ.
Mindre skader, laserasjoner, kuttskade,
skuddskade som affisrer bare øvre eller nedre kant med liten mistanke om
gangskade kan behandles med dren. Ved
større tilsvarende affeksjon og synlig
eller sannsynlig gangskade gjøres distal
pancreatektomi. Penetrerende skade i
caput – uten duodenalskade, devitalisering eller ampullær skade – behandles
med dren.
Hans konklusjoner var at operative prosedyrer kan begrenses til enkel drenasje,
enkel eller utvidet distal pancreatektomi
eller pancreatoduodenektomi (det siste
er meget sjelden nødvendig), andre komplekse prosedyrer er ikke nødvendig.
Whipple vs pylorusbevarende pancreatoduodenektomi (PPPD).
PPPD ble innført av Traverso i 1978, og
man mente å vise bedre vektøkning, mindre dumping, færre peptiske sår, mindre
refluks, mens andre forfattere som har
brukt metoden ikke finner mange av
disse fordelene, Warshaw rapporterer for
eksempel mer forsinket ventrikkeltømning (delayed gastric empting (DGE)).
Fortsatt diskuteres hva som er best.
Det kan sannsynligvis ikke fremføres
tilstrekkelig velbegrunnet belegg for å
velge det ene framfor det andre. DGE
(defineres som behov for sonde i mer enn
ti dager eller det å ikke kunne spise fast
føde etter 14 dager) er et hovedproblem
også ved PPPD; man regner at ca 10% får
det. En grunn er at den duodenale feed
back påvirkningen av ventrikkel er borte
(motilin-tap). Det er i et materiale vist
at samtidig pyleromyotomi reduserer
DGE til 2,2%. Noen argumenterer for en
vertikal stilt pylorus/antrum. Den viktigste årsaken hevdes likevel å være lokale
infektiøse eller reaktive komplikasjoner i
galle/pankreasanastomoseområdene. En
vertikalstilt distale del av ventrikkelen vil
kanskje nettopp derfor være fordelaktig
ved at avstand til de øvrige anastomosene oppnås. Det er gjort et studie (RCT)
der pasienten fikk erytromycin 200 mg
x 4 fra dag 3, der DGE fantes hos 19% vs
30% ved placebo.

Total pancreatektomi
(TPE)?
Hvilke indikasjoner finnes for total pankreatektomi (Markus Büchler, Heidelberg).
Historisk gjorde Billroth den første TPE
i 1884. På 50-tallet ble det gjort for å
unngå pancreatojejunostomi og av
onkologiske grunner. Men prosedyren
ga både høy morbiditet og mortalitet
ved siden av en vanskelig regulerbar
diabetes mellitus (DM). Metoden ble
forlatt av de fleste på 80-tallet, og brukes
fortsatt sjelden tross bedre insulin og
bedre enzympreparater i kombinasjon
med ppi som gir god eksokrin erstatning.
QoL-studier viser faktisk like resultater
mellom TPE og begrensede reseksjoner
(Whipple/PPPD). Hva er nåværende indikasjon for TPE?
- Sykdommer som affiserer hele pancreas: ”Big duct IPMN” (noe man ser i
økende forekomst nå, uten at årsak til
det er kjent)
- Når det er utrygt å lage anastomose
(fettfull pancreas (oftest hos eldre))
- Kronisk pankreatitt – i svært selekterte
tilfeller
- Ved multiorgansvikt etter pancreasreseksjon
- Ved visse nevroendokrine tumores
- Familiær pancreascanser, sjeldne i seg
selv, men disse kan opptre multifokalt.
Denne disposisjonen gir 50x økt sjanse
for å få ca, det er tidlig debut, og man
kan tenke seg profylaktisk operasjon
Egentlig finnes ikke noen entydig indikasjon for TPE som rutineinngrep og TPE
gjøres bare i svært selekterte tilfeller.
Ved visse tilfeller av full anastomosesvikt/kollaps i pancreatoenterostomien
(ikke-kontrollert lekkasje) kan TPE
være livreddende. Dette åpenbarer seg
vanligvis etter 2 dager. I et Nederlandsk
studie fantes 0% mortalitet ved ”salvage
TPE” mot 38% ved drenasjeoperasjoner.
(Alternativ i slike tilfeller er pancreasgangokklusjon med neopren). I Heidelberg
har de av 2008 pankreasreseksjoner gjort
172 TPE.
Pankreaanastomoseproblemer
Pankreasanastomoser ble diskutert.
Vanligst er pankreatojejunostami, sydd
i to lag, slik at man etter å ha anlagt
suturene i pancreasgangen (6 stykker)
syr bakre lag, så gang-ucosasuturene
og så fremre lag mellom pancreas og
tarmveggen. Avbrutte suturer ble benyttet. Tarmen ble åpnet i hele lengden av
pancreas-bredden, ikke bare svarende til
pankreasgangen. Stent i gangen ble ikke
anbefalt. Alternativt kan man anlegge
pancreatogastrostomi, med likeverdige

resultater mht lekkasje og morbiditet. Dr
Peng fra Japan viste deres teknikk med
invaginering av pankreas-resten inn i
jejunum, der proksimale 3 cm av mucosa
var denudert. En relativt stram sutur ble
lagt rundt det hele. Deres lekkasjerate
var < 0,5%.
Retro- eller antecolisk forløp av tarmbenet ble diskutert, ansett opsjonelt,
men det er mulig mer DGE ved retrocolisk rute; et studie viser dette klart, andre
viser ikke forskjell. Skal den legges retrocolisk, anbefales at den går gjennom
mesocolon til venstre for a colica media.
Det ble ellers fremholdt at anastomosemetode var av mindre betydning (inne
visse grenser selvsagt), men at det var
viktig å lære en metode og kunne den
godt.
Det finnes ikke en endelig vedtatt definisjon på fistel, men man arbeider med å
lage en slik. En norm som ble nevnt var
amylaseinnhold > 3 ganger plasmaverdi
på dag 3, en annen > 50 ml amylaseinneholdende drensvæske på dag 10, en ytterligere en >200 ml med amylase 5 ganger
serumverdi etter 5 dager.
Somatostatinanaloger synes å gi en liten
nytteeffekt brukt som profylakse.

Drenasje etter pankreasreseksjoner
Dette var en for og mot sesjon, der
Büchler snakket for, noe han gjorde som
en akademisk øvelse, sa han, idet han
prinsipielt ikke syntes noe om dren, og
han sa da heller ikke noe jeg fikk med
til fordel for dren. De fleste bruker dren
for å oppdage komplikasjoner. ”When in
doubt- drain”, sa Taft i 1887, og slik tenker
vi enda. Det refereres to materialer,
Conlon fra 2001 der man ikke fant noen
fordeler med dren, tvert i mot – dren
ga mer abdominale kolleksjoner og det
var samme komplikasjonsfrekvens og
liggetid i gruppene med og uten dren.
Kawai 2006 sammenlignet drensfjerning 4. og 8. dag, og fant høyere infeksjonsforekomst i siste gruppe. Hans
egen praksis er å bruke såkalte Easy flow
drain som han fjerner 1-3 dag. Men for
å lære noe om dette kreves RCT, det er i
dag ikke grunnlag for å forby dren, det
eneste man sannsynligvis sikkert vet, er
at dren utover 4 dager er skadelig. Kevin
Conlon snakket mot dren, og refererte til
sitt eget studie fra 2001, der dren viste
seg å gjøre mer skade enn nytte. Under
diskusjonen er disse to enige, dren er
sannsynligvis skadelig og bør bare brukes

hvis man ikke er fornøyd med anastomosen eller pancreas er påfallende bløt. Ny
RCT pågår.
Fast-track i HPB-kirurgien.
Generelt er det vist at dette gir kortere
liggetid, reduserer komplikasjoner, gir
raskere normalisering av tarmfunksjon,
gir mindre stress og smerte. Mini-invasive teknikker, effektiv smertebehandling, væskerestriksjon, tidlig enteral
ernæring, tidlig mobilisering, ingen
tarmtømning på forhånd viser alle gunstig effekt.
Ved pancreaskirurgi er faste 2 timer
tilstrekkelig, det er gunstig effekt av
peroral glukose preoperativ. 1. dag gis
bare 1000 ml iv, 2. dag fjernes dren, 3.
dag kateter, fra 5. dag normal kost.
Det var også mange sesjoner om
leverkirurgi, taransplantasjon, laparoskopisk leverkirurgi, og om nevroendokrine
tumores i pancreas. To patologer holdt
innlegg om patologens håndtering av
pancreaspreparater, betydningen av konsensus med kirurgene, staging i forhold
til lymfeknutemetastaser, men først og
fremst R-status som prognosticum. g

HEMOROIDE KIRURGI PÅ EN SKÅNSOM MÅTE
En rask og effektiv metode for å operere hemoroider.

A.M.I HAL
Hemoroide Arterie Ligatur
A.M.I RAR
Recto Anal Repair (mycopexy)
Den originale HAL metoden fra A.M.I gjør
at man kan operere pasienter på en rask
og skånsom måte. Ved å utvide denne med
RAR dekker vi nå alle grader hemoroider.
•Display med dybdemåler og blodﬂow.
•Registrerer plassering, dybde, antall legeringer,
plassering av ligatur for utskrift til dokumentasjon i journalen.
•Registrere dato/tid og varighet på inngrep.
•Engangs-prober m/krystall, nytt og sterilt hver gang.
•Innebygget lys.
WWW.HEMOROIDER.NO
•Flergangs utstyr, tåler alle typer sterilisering.
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Vi har en rekke referanse sykehus i Norge og utlandet!

Synkrone levermetastaser
ved colorektal cancer.
Hva er optimal tilnærming når det gjelder behandling av synkrone levermetastaser? Er
det tradisjonell to-trinns operasjon hvor primær tumor først blir fjernet og metastasene
i et senere inngrep? Eller bør synkrone metastaser opereres i samme seanse som primær
tumor?
Tekst: Kristinn Eiriksson, Stavanger Universitetssykehus

Kan pasienten opereres
for metastaser og
primær tumor i én og
samme operasjon?
Ca 20 % av pasientene med colorektal
cancer har synkrone levermetastaser.
Dette gir mulighet for behandling av
både primærtumor og levermetastaser i
ett og samme inngrep, som igjen vil føre
til kun én operasjon, én innleggelse på
sykehus og kortere ventetid for evt. adjuvant kjemoterapi. Det er også potensiell
mindre morbiditet og mortalitet med
kun ett inngrep. Begrunnelsen for å
anbefale ett-trinns operasjon er at det gir
et bedre onkologisk utgangspunkt med
større tumor- reduksjon og sannsynligvis
bedre respons ved cellegiftbehandling,
bedre NK aktivitet mot tumor-celler
og man unngår flere episoder med
nedsatt immunforsvar i postoperativ
fase. I tillegg gir det mindre ubehag for
pasienten og er kostnads-effektiv.
Tradisjonelt har behandling av colorektale
svulster med synkrone levermetastaser

vært en to-trinns operasjon. Men bedre
teknikk, mindre blødning samt kortere
inngrep kan kanskje bidra til at man
behandler disse pasientene annerledes.
Det er foreløpig ikke konsensus om
hvilken tilnærming som er best.
Eldre studier
Det finnes ingen randomiserte studier
som sammenligner ett-trinns mot totrinns operasjon for synkrone levermetastaser fra colorectal cancer.
På midten av 90- tallet kom de første
publikasjonene som omtalte ett-trinn
operasjon for primær colorektal tumor og
synkrone metastaser i lever. Jaeck D et al
[1] sammenlignet to grupper (n=41) som
begge hadde synkrone levermetastaser.
Pasientene i den ene gruppen (n=20) ble
operert for metastaser i samme seanse
som primær tumor. Det oppstod flere
komplikasjoner hos dem som fikk en
sammensatt operasjon (20 % vs 10 %,
ikke- signifikant forskjell). Lignende resultat
kom i en rapport fra Scheele [2] i 1993.
Ved valg av ett-trinns operasjon må
utbredelse av metastaser i lever vurderes
nøye. Nordlinger et al [3] viste i 1996 signifikant økt mortalitet ved større leverreseksjoner foretatt i samme seanse som
primær operasjon for colorektal tumor
(6,9 % vs 2,4 %).
Ett- trinns operasjon ble ikke anbefalt
pga høy risiko for komplikasjoner ved
evt. anastomose- lekkasje. Argumenter
til fordel for to-trinns operasjon, er at
metastaser som allerede var til stede
ved diagnosetidspunktet men som ikke
kunne påvises, kan bli synlige ved seanse
to og derfor vil føre til en grundigere og
bedre behandling.

Eldre studier har generelt vist dårligere
resultater for ett-trinns operasjon.
Mange av disse studiene er små, retrospektive og ikke optimalt designet, og
egner seg derfor ikke for å gi konkrete
svar. Noen av studiene sammenlignet
pasienter med synkrone og metakrone
metastaser. Dette til tross for at vi har
kunnskap om at pasienter med synkrone
metastaser har dårligere prognose enn
de som får metakrone metastaser, med
5 års overlevelse på 13-24 % vs 29-44 %
[4-8].
Teknikk ved leverreseksjon er blitt bedre
de senere år, og derfor må man og være
forsiktig med å sammenligne eldre resultater med dagens studier.
Nye studier
Nyere studier har ikke vist noen forskjell
på ett-trinns og to-trinns operasjon med
tanke på total overlevelse og sykdomsfri
overlevelse [9-13]. Mortaliteten har vært
den samme for begge metoder unntatt i
én studie fra Thelen et al [12] hvor de fant
en signifikant økning i mortaliteten ved
ett-trinns operasjon, 10 % vs 1,1 %. I følge
forfatteren dreide dette seg om 4 pasienter som alle gjenomgikk store leverreseksjoner og 3 av disse var over 70 år.
Både store leverreseksjoner og alder over
70 år var risiko faktorer for mortalitet
på univariate analyse. Det er publisert
studier som viser lavere morbiditet ved
bruk av ett-trinns operasjon [14].
Weber et al [11] publiserte sine
prospektive data hvor de sammenlignet
ett-trinns operasjon hos 35 pasienter
mot to-trinns operasjon hos 62 pasienter.
Kriteriene for ett-trinns operasjon var
<4 metastaser og unilobal plassering.
Det var ingen signifikant forskjell i alder,
behov for blodoverføring, operasjonstid,

Andre faktorer
Gjennomføring av både leverreseksjon og
colonreseksjon må være av høy kvalitet
for å oppnå gode resultater.
Mr P Lodge fra Leeds presenterte på årets
EHPBA kongress (European Hepatopancreatico-Biliary Association) i Verona
resultater fra sin gruppe. De sammenlignet
blant annet resultater i form av antall
lymfeknuter i preparat og frie reseksjonskanter av kolorektal kirurgi fra to forskjellige grupper. I den ene gruppen (112
kasus) var kirurgen informert om pasientens metastaser. I den andre gruppen
hadde ikke kirurgene denne informasjonen
(158 kasus). I perioden 1993-2001 ble 270
pasienter operert. Endepunktene var
lokal residiv og overlevelse. Det viste seg
at kirurger som var informert om pasientens metastaser fikk dårligere resultater
i form av færre lymfeknuter i preparatet
og flere preparater med knapp reseksjonskant enn gruppen med kirurger som

“Status etter høyresidig leverreseksjon med visualisering av vena cava inferior i tillegg til strukturer til
gjenværende venstre leverlapp. Foto: Øystein Mathisen, Kirurgisk avdeling, Rikshospitalet”

ikke var informert. Det var signifikant
lavere lokal residivrate hos pasienter hvor
kirurgen var uvitende om metastasene
(1 % vs 3,5 %). Samme forhold fant man
vedrørende intraabdominal, ekstrahepatisk residivrate (2 % vs 5 %). Median
sykdomsfri overlevelse var 96 måneder
vs henholdsvis 43 måneder.
Veien videre?
Anbefaling fra Sloan-Kettering Cancer
Center er at pasienter med kjente synkrone
metastaser skal få tilbud om ett-trinns
operasjon dersom pasienten er kandidat
for inngrep, tumor er operabel og det er
kompetente kirurger for slike inngrep
[15]. En italiensk gruppe har vist at man
ved riktig seleksjon av pasienter kan gå
videre med ett-trinns operasjon [16].
På EHPBA kongress i Verona 2007 ble det
foreslått følgende kontraindikasjoner
for ett-trinns operasjon: Pasienter med
alment lavt funksjonsnivå, tarmobstruksjon, langtkommet cirrhose, bilobale metastaser, >3 metastaser, lokal peritoneal
metastase, forventet operativ inngrep >5
timer, stort blodtap, vanskelig colo-rektal
operasjon, vanskelig plassering av levermetastaser og fekal kontaminasjon. g
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Det er mange studier som bekrefter nytteverdien av leverreseksjon hos pasienter
med metastase fra colorektal cancer.
Leverreseksjon er nå standard behandling av colorektale levermetastaser hvor
man ikke kan påvise ekstrahepatisk
spredning. Unntak herfra er lungemetastaser som er operable, samt direkte
innvekst fra levermetastasene til for eksempel diafragma som lar seg resessere.
Tradisjonelt har man anslått at mellom
15-30 % av dem som har levermetastaser
er egnet for reseksjon. Det er forventet
en økning av antallet, spesielt på grunn
av lovende resultater av neoadjuvant
kjemoterapi.

bruk av Pringle’s metode, innleggelsestid,
overlevelse eller mortalitet. Morbiditet
var høyere i to-trinns gruppen, henholdsvis 32 % vs 23 %, men dette var ikke
signifikant forskjellig. En gruppe fra
Mayo Clinic sammenlignet 64 ett-trinns
mot 32 to-trinns operasjoner [9]. Det
var ingen signifikante forskjeller mellom
de to gruppene. Man konkluderte med
at ett-trinns operasjon var tryggere og
mer effektiv enn to-trinns operasjon og
derfor anbefalt prosedyre hos selekterte
pasienter på sentre med kapasitet og
kompetanse for slike inngrep.
En australsk gruppe, Yan et al [10], så
prospektivt på 103 pasienter. 73 pasienter
fikk utført ett-trinns operasjon (gruppe I)
versus 30 pasienter som fikk utført totrinns operasjon (gruppe II). Det var flere
i gruppe I som hadde høyere differensiert
sykdom, bilobale metastaser, flere enn 3
metastaser, <4 cm metastaser og kortere
sykehusopphold enn i gruppe II. Median
sykdomsfri overlevelse var 28 måneder
for gruppe I og 26 måneder for gruppe II
(p=0.585). Median total overlevelse var
37 og 36 måneder henholdsvis (p=0.900).
Martin et al [14] sammenlignet 134 pasienter som fikk gjennomført ett-trinns
operasjon mot 106 med to-trinns operasjon.
Ett-trinns operasjon ble foretatt hos
pasienter med høyresidig colon cancer,
mindre tumores og færre metastaser i
lever. Resultatet var en signifikant reduksjon i morbiditet hos dem som hadde
fått utført ett-trinns operasjon (49 %
vs. 67 %). Det kritikkverdige er at pasientene som fikk utført to-trinns operasjon,
hadde mer avansert sykdom som kan
representere en bias i undersøkelsen.
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Leserinnlegg - debatt
Utdanning av Fremtidas Kirurgar
Av Tor Nedrebø, Avdelingsoverlækjar, Voss sjukehus
Legeforeningen arbeider for tida aktivt med forslag til framtidig
spesialistutdanning og organisering av kirurgien i Noreg. I
seinaste år er det og kome rapportar med drøfting av lokalsjukehusa sin framtidige funksjon i den kirurgiske behandlingskjeda.
Organisering av akuttfunksjonar er ein viktig del av dette.
Eg meiner ein må sjå utdanning av kirurgar og lokalsjukehusa
sin funksjon i samanheng. For å ha eit velfungerande lokalsjukehus, må ein del vilkår vera oppfylte. Ein må opprett-halda akuttfunksjonar i generell og ortopedisk kirurgi. Det må vera breidde
i dei aktivitetane som lokalsjukehusa skal ha. Eg trur det er feil
veg å gå, å gjera lokalsjukehusa om til t.d dagkirurgiske sentra
eller berre ha t.d. elektiv ortopedi. Slike strukturar vil over tid
gje enno større rekrutteringsvanskar, og også utarma det indremedisinske akuttilbodet.
For å gje spesialiteten generell kirurgi eit løft, er det ikkje nok å
vedta at den skal ha høg status. Eg meiner det først må bli klart
kva lokalsjukehusa skal driva med i framtida. Vi veit i dag kor
mange og kva type kirurgiske inngrep det vert gjort i kvar helseregion. Vi har og nokolunde presise tal på utvikling av folketal
og sjukdomspanorama dei nærmaste åra. Då må kvar helseregion kunna seia kor mange operasjonar, t.d tarmreseksjonar
eller brokkoperasjonar, kvar helseregion skal utføra. Desse må
ein så fordela innan sjukehusa i regionen. Det kan ikkje vera
noko god løysing å stadig krevja auka sentralisering for å møta
desse utfordringane.
Det må også bli lettare for lokalsjukehusa å oppretta nye stillingar. I dag finst det på mange lokalsjukehus kolleger med stor
erfaring og breiddekunnskap. Dette vil endra seg framtida, i og
med at ortopedi og generell kirurgi går eigne utdanningslaup.

NYHET!

Samstundes bør ein i større grad gjere utdanningsstillingane til
rotasjonsstillingar mellom lokal- og regionssjukehus, slik at nye
spesialistkandidatar får høve til å ta heile utdanninga i regionen.
Økonomisk smalhans gjer at fleire sjukehus no held utdanningsstillingar vakante for å spara pengar. Samstundes søkjer sjukehus etter ferdige spesialistar frå utlandet. Dette kan vera med
på å utarma helsestellet i dei landa desse spesialistane kjem
frå. Dessutan kan det freista sjukehus til å unngå tilsetjing av
”dyre” spesialistkandidatar. Ei omlegging av DRG-systemet
kunne vera med å motverka dette. Eg meiner vi kan arbeida
for å vekta alle operasjonar utført av assistentlækjarar med ein
høgare DRG! Dette vil stimulera både avdelingane og sjukehusa
til ei styrking av utdanninga.
Når nye utdanningskandidatar ser at aktiviteten og breidden i
det kirurgiske tilbodet på lokalsjukehus er godt, trur eg det vil
bli meir attraktivt både å utdanna seg, og seinare gjera karriere
på lokalsjukehus. For at det skal skje, må lokalsjukehusa sikrast
stabile rammer over lengre tid. Eg trur oppretthalding av akuttfunksjonar er sentral, når det gjeld å sikra ei god breidde og
rekruttering i kirurgien. g
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Norsk Thoraco-Laparoskopi-Forum vil som
tidligere dele ut fire priser for de beste
innleggene (se for øvrig omtale under
Høstmøtet 2007 i denne utgaven).
Det skjer mye på den mini-invasive fronten
for tiden og vi har i dette nummeret av
”Kirurgen” forsøkt å formidle noen nye
trender innenfor minimal invasiv kirurgi.
Fra det thoraxkirurgiske miljø har vi denne
gang en interessant oversiktsartikkel der
Rune Haaverstad diskuterer trender i thoraxkirurgi og minimalt invasive metoder som
utfordrer den tradisjonelle thoraxkirurgien.
Kardinalspørsmålet til slutt er om thoraxkirurgene evner å henge med i utviklingen?
Erik Trondsen bidrar med to oversiktsartikler. Kroniske abdominalsmerter er en
vanlig problemstilling i gastroenterologisk
praksis, der man etter lang utredning står
igjen med et smerteproblem uten sikker

mini-invasiv kirurgi

Advanced EndoAlpha – den nye standarden
innenfor integrerte operasjonsstuer

I vår faste spalte om minimal invasiv kirurgi
ønsker vi å engasjere ulike deler av laparoskopi-miljøet i Norge. Det nærmer seg årets
Kirurgiske Høstmøte og de siste årene
har det vært stadig flere bidrag innenfor
minmal invasiv kirurgi. Vi anbefaler derfor
alle interesserte å ha spesielt fokus på disse
sesjonene under årets høstmøte.

årsak. Trondsen diskuterer i sitt innlegg
verdien av diagnostisk laparoskopi og
spør om dette er ”psykokirurgi” utført mot
bedre viten?
Brokk-kirurgi var hovedtema i årets første
nummer av Kirurgen, og det har avstedkommet flere innlegg i ettertid: I forrige
nummer ble laparoskopisk behandling av
ventralhernier omtalt, og i dette nummeret omtales laparoskopisk operasjon av
lyskebrokk. Laparoskopisk operasjon kan
foregå transabdominalt (TAPP) eller som
ekstraperitoneal prosedyre (TEP). Argumenter for og imot laparoskopisk operasjon blir diskutert. Residivbrokk, spesielt
vanskelige residiv bør i manges øyne opereres laparoskopisk; hvordan kan man få
trening i å operere disse hvis ikke primære
brokk også opereres laparoskopisk?

Olaug Villanger

Redaksjonsansvarlig MIK-spalten

Vi har også denne gang en artikkel om
kirurgi utført via naturlige kroppsåpninger
(”NOTES”), denne gang fra den første Europeiske NOTES kongressen i Gøteborg nylig.
Noe av hensikten med møtet var gjennom
tverrfaglige diskusjoner å komme frem til
en enighet om veien videre.
Vel møtt på Kirurgisk Høstmøte!!
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Minimalt invasive kirurgiske
metoder utfordrer den
tradisjonelle thoraxkirurgi:

- Evner thoraxkirurgene å henge med i utviklingen?
Tekst: Rune Haaverstad, seksjonsleder, Thoraxkirurgisk seksjon, Haukeland Universitetsklinikk

Moderne thorakoskopi utviklet seg fra
ca. 1990 og først etter at teknologien for
”kikkehullskirurgi” var utviklet for bruk
innen gynekologi, ortopedi og dels gastrokirurgi. Senere avansement har skjedd
innen alle disse områdene og har vært
basert på utvikling av bedre bildekvalitet
og endoskopiske instrumenter. En av
hjørnestenene her har vært de halvautomatiske staplere med 2-3 klipsrekker
på hver side av en kniv. Etter hvert har
den thorakoskopiske kirurgi endret mye
av lungekirurgien og etter hvert også
behandling av medfødte thoraxdeformiteter som pectus excavatum.

Fig. 1. Bildet viser koronarkirurgi på bankende hjerte uten bruk av hjerte-lungemaskin
og med bruk av stabilisatorer. Sentralt i bildet sees et arteria mammaria interna graft
som er anastomosert til LAD.

De nye klaffeprotesene som er på vei ut i markedet i dag er
laget av perikard (oftest fra kalv) og er støttet opp av et metallgitter (stent) som kan spiles ut for å få støtte mot aortaannulus
eller mot veggen i aortaroten.
Tradisjonell hjerteklaffekirurgi er i dag en meget god, trygg og
effektiv behandling. Nye metoder for implantasjon av hjerteklaffer krever derfor en usedvanlig stor bevisbyrde. Foreløpig
er det få produkter på markedet og de nye klaffeprotesene
anvendes fortsatt nesten utelukkende i kliniske studier på høyrisiko pasienter med forventet kort levetid. Hittil har det vært
en relativt stor fare for cerebrale komplikasjoner (ca. 10 %) og
lekkasje ved siden av klaffeprotesen. Flere store produsenter av
hjerteklaffer har foreløpig en avventende holdning og vet ennå
ikke hvordan de skal posisjonere seg i dette nye og spennende
markedet. Det kommer til å skje mye innen denne del av hjertekirurgien i de neste fem år. Dette stiller også krav til endringer
i thoraxkirurgisk utdannelse og spesialiststruktur. Det store
spørsmålet blir da:
Evner thoraxkirurgene å følge med i utviklingen? g

Fig. 2. Implantasjon av stentgraft i torakale aorta kan implanteres med minimalt invasiv teknikk via et snitt i lysken. Her var
indikasjonen aortaadisseksjon type B med truende ruptur.
og i aortaostiet (Cribier et al 2002), har interessen for minimal
invasiv klaffekirurgi skutt fart. På den nylig avholdte kongressen i European Association for Cardiothoracic Surgery i Geneve,
september 2007, var dette et av de heteste temaer. Likeledes
fenger dette temaet stor interesse på kardiologiske møter for
tiden. I internasjonal litteratur og særlig blant kardiologer er
omkvedet nå at ”transcatheter valve therapy is here to stay”.
Dette er imidlertid fortsatt et instinktivt utsagn, da minimalt
invasiv klaffekirurgi fortsatt bare er i startgropen og det er
mange skjær i sjøen. Mange mener for eksempel at utblokking
av forkalkede aortaklaffer vil medføre en altfor stor risiko for
tromboemboliske komplikasjoner og hjerneslag (Fig 2).
De nye minimalt invasive klaffeproteser til erstatning av syke
aortaklaffer er foreløpig basert på to prinsipper mht. tilgang på
et bankende hjerte:
- Perkutant via lyske (arteria femoralis)
- Transapikalt (via en liten fremre thoracotomi)
For å kunne passere gjennom små tilgangsporter eller gjennom
blodårer må klaffeprotesene avleveres fra en krympet tilstand i
katetre, per i dag i størrelsesorden 18 F og oppover (Fig 3).

mini-invasiv kirurgi

Prosedyren er generelt lite traumatisk og
kan gjentas en rekke ganger hos samme
individ. Dette har ført til at pasientene
som henvises for åpen koronarkirurgi i
dag er eldre og har oftere enn før kompleks koronar patologi. De fleste av disse
pasientene blir derfor fortsatt operert
med bruk av hjerte-lungemaskin og med
meget gode resultater. I den senere tid
har dessuten PCI som metode hatt en del
motgang på grunn av tidlige tromboser i
medikament-stentene.

Minimal invasiv
klaffekirurgi
Moderne hjertekirurgi startet med
klaffekirurgi, noe som igjen forutsatte
bruk av ekstrakorporeal sirkulasjon
og bruk av hjerte-lungemaskin. Snart
femti år etter implantasjon av de første
kunstige hjerteklaffer er det ikke lenger
noen selvfølge at åpen kirurgi blir den
dominerende metode i årene fremover.
Selv om ballongdilatasjon av hjerteklaffer har blitt utført hos barn og unge i
mange år, er det i den eldre befolkningen,
hvor hjerteklaffesykdom forekommer
hos ca. 10 %, at den store utfordringen ligger. Etter rapporter om vellykkede implantasjoner av klaffeprotese i
pulmonalostiet (Bonhoeffer et al 2000)

mini-invasiv kirurgi

mini-invasiv kirurgi

Minimal invasiv
koronarkirurgi
Fra ca. 1995 oppsto en minimalt invasiv
metode også innen hjertekirurgi med
koronare operasjoner på bankende
hjerte, såkalt off-pump koronarkirurgi.
Mange mente den gang at off-pump
hjertekirurgi ville bli fremtidens behandlingsmetode ved angina pectoris.
Denne oppfatningen er ikke lengre særlig
utbredt. Grunnen er at ballongdilatasjon
og implantasjon av stent (percutaneous
coronary intervention, PCI) i samme
tidsperiode utviklet seg raskere enn
man kunne forutse. PCI har vært spesielt
vellykket ved lokalisert koronarsykdom
og for åpning av enkeltvise stenoser
(”culprit lesion”) ved ustabil angina.

Stentgraft av thoracale
aneurismer
Det synes som om nye minimalt invasive metoder innen thoraxkirurgi
oppstår med sykler på ca. fem år. Etter at
stentgraft implantasjoner i abdominale
aorta hadde en viss suksess på 90-tallet,
har thorakal aortakirurgi etter år 2000
utviklet seg sterkt i retning av mindre
invasive prosedyrer. Hovedårsaken til
dette er en betydelig redusert morbiditet
og morbiditet med bruk av stentgraft
ved aneurisme i aorta descendens og
traumatisk aortaruptur, i forhold til åpen
kirurgisk teknikk (Fig 1). Implantasjon av
thorakale stentgraft er i dag et behandlingstilbud ved de fleste sykehus med
thoraxfaglig kompetanse.

Fig. 3. Bilde fra en tradisjonell aortaklaffeoperasjon med
bruk av hjerte-lungemaskin. Det foreligger en uttalt aortastenose med rikelig kalknedslag i en biscupid aortaklaff.
Det er vanskelig å tenke seg hvordan dette kan behandles
godt med minimalt invasiv metode på bankende hjerte.
Kateterstyrte teknikker er imidlertid på vei inn i den klinisk
hverdag også ved behandling av aortaklaffesykdom.
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Kroniske abdominalsmerter
-diagnostisk laparoskopi, Staging og biopsi
Kroniske magesmerter er et vanlig problem i mage-tarmkirurgisk praksis.
80-90% av pasientene er kvinner. Hos disse pasienter er ofte all utredning
negativ, og en gjenstår med et smerteproblem, uten sikker årsak. Pasientene
har som regel gjennomgått tidligere laparotomier, terapeutiske laparoskopier eller hatt intraperitoneale infeksjoner, og man antar at adheranser i
etterkant av disse hendelser kan være en underliggende årsak til smertene.
Smertene er oftest lokalisert nedad i magen, eller kjennes i områder for
tidligere laparotomi. Disse pasienter kan tidligere ha gjennomgått store
utredningsprogrammer som kan omfatte øvre og nedre endoskopi, colonfunksjonsundersøkelser, tynntarmsundersøkelser, ultralyd/CT. Hvor omfattende man gjør dette, baseres på grundig symptomanamnese.
Tekst: Erik Trondsen, Gastrokir. avd., Ullevål Universitetssykehus

sier jeg at ca halvparten har effekt av slik
prosedyre, men at også at halvparten av
disse igjen får residiv av smerter ila noen
få måneder. Et inntrykk som har holdt
seg siden. Den typiske pasienten griper
oftest muligheten begjærlig.
Hva sier litteraturen om
dette?
En oppsummering av ulike materialer fra
90-tallet viser at 38-87% av pasienter med
laparoskopisk aderanseløsning har nytte
av dette. Det er gjort minst 2 studier der
pasientene er laparoskopert i våken sedasjon for å studere adheransesmerter. Den
siste var Larry Demco fra Canada [1], som
hos 30 pasienter med tidligere operasjoner eller gjennomgått inflammasjon i abdomen eller lille bekken, brukte 3-5 mm
porter, 700 ml fuktet og oppvarmet CO2gass, eksplorerte abdominalhulen, delte
adheransene inn i sløraktige eller brede/
faste, løse eller fikserte - slik at organene

Mens faste adheranser oftere gir obstruksjon, gir slørformede mer smerter, spesielt når organene beveger seg i forhold
til hverandre. Traksjon på peritoneum av
et bevegelig organ er det som gir mest
smerter. Bevegelighet og relasjon til peritoneum er altså nøkkelspørsmålene
Det kan altså virke meningsfylt å laparoskopere for å løsne adheranser. Men
er det virkelig slik? Jeg skal referere to
vel utførte studier, som samtidig gir et
klinisk bilde av disse pasientene Dunker,
fra Nederland [2] presenterte i 2004 en
studie av 23 pasienter. Inklusjonskriterier
var kroniske magesmerter med mer enn

Pasientene ble undersøkt med ulike
scoringlister;
• McGills smertescoreskjema (med
skala 10-40) der fall på 5 ble ansett
klinisk relevant
• Medical outcome study short form
med 36 punkter (”MOS SF 36”)
• Gastrointestinal quality of life index
(”GIQLI”) (0-144) der en stigning på 10
ble ansett som klinisk relevant før
første og andre operasjon, samt for
tidspunktene 3, 6, 12 og 24 måneder
etter operasjonen.
Median smertevarighet var fem år, 18
med debut etter tidligere kirurgi, i snitt
tre operasjoner, ca halvparten gynekologiske. Hos 16 var smertene lokalisert
svarende til insisjonssted, hos 14 var
de stillingsavhengige. Smerter i nedre
abdomen var vanligst. Bare fire pasienter
brukte ikke analgetica. SCL90 avvek ikke
fra normalbefolkning. Smertene startet
etter operasjon hos de fleste, men hos
noen senere. De fleste opplevde smertene som uttalte, de fleste var daglig
plaget.
Median operasjonstid var 77,5 minutter,
(35-275 minutter), og median adhesiolyseområde 38cm2 (10-472 cm2). Second look
operasjonene (n=19) varte i 55 minutter i
snitt, (10-170), område som nå ble løsnet
var 22 cm2 (0-450 cm2) .
Smertescore var preoperativt i snitt 30,5
(17-40) ved McGills skala (som gikk fra
10-40).
Etter 3 mnd. var antall pasienter med
godt resultat 13, 9 ble ansett som mislykket, etter 12 mndr var tallene 11 versus 11,
og etter 2 år ble 10 (45%) ansett å ha godt
resultat. SF 36 hos dem med godt resultat viste bedring, GIQOL bedret seg også.
Sammenligning mellom dem med godt
og dårlig resultat viste ingen forskjell
i parametre for symptomer, varighet,
adheranselokalisasjon og utbredelse eller
scoring ved de ulike måleskalaer.
At resultatene er dårligere enn det andre

har funnet, tror de kan bero på at målemetodene de har brukt er mer sensitive,
at de har lenger observasjonstid, og
at det ikke var de behandlende kirurgene som sto oppfølgingskontrollene.
Konklusjon deres er at slike operasjoner
har begrenset effekt, at de ikke finnes
prediktorer for godt eller dårlig resultat,
og at slike operasjoner skal gjøres med
forsiktighet og med inngående preoperativ pasientinformasjon.
RCT’s
Så mer kaldt vann; Et studium som
nærmest avviser effekt av adhesiolyse,
også fra Nederland ble presentert i
Lancet i 2003 [3]. Pasienter med smerter
og antatte adheranser ble laparoskopert.
Inklusjonskriteriet i denne studien var
minst år med smerter, og de ekskluderte
alle med psykiatriske forstyrrelser, coeliaci eller laktoseintoleranse, og pasienter som hadde gjennomgått CT, UL eller
colonutredning. De benyttet VAS og MOS
SF-36, og brukte en medication quantification scale, MQS, for analgetikabruk.
Der de så at adheransene ga obstruksjon, ble disse løsnet. De andre med
adheranser ble peroperativt randomisert
til adheranseløsning eller bare skopi kontrollgruppen.
Alle kirurgene som deltok, skulle minst
ha gjort 50 slike operasjoner tidligere.
Adheransene ble hos alle evaluert ved et
spesielt system etter lokalisasjon, antall,
utbredelse og type, om de var mellom organer eller om peritoneum parietale også
var involvert, og en alvorlighetsscore ble
regnet ut. De registrerte om løsningen
var komplett eller ikke.
Pasientene ble etterundersøkt av en
lege som ikke kjente allokeringen. Effekt
av operasjon ble målt ved VAS, med en
sekspunkt verbal skala (smertefri til mye
verre), og analgetikabruk ble evaluert
med ved MQS, og pasientene fylte ut
MOS SF etter 6 og 12 mnd.
Etter 1 år ble allokeringen fortalt pasientene og pasientene i kontrollgruppen fikk
tilbud om adhesiolyse.
121 pasienter kunne inkluderes i henhold
til kriteriene, noen trakk seg, noen hadde
ikke adheranser ved skopi, noen obstruksjon slik at 100 pasienter ble randomisert, 52 til adhesiolyse, 48 til kontroll.
Gruppene var like i antall tidligere operasjoner, gradering av adheranser, i de
ulike scoringsskalaene unntatt MQS der
kontrollgruppen hadde høyere verdi, og
avvek også i varighet av symptomer med
kortere varighet i kontrollgruppen.
Det var ingen komplikasjoner til de diag-

nostiske skopiene, i adhesiolysegruppen
var det 2 tarmperforasjoner, en rectovaginal fistel, en blødning, en abscess og
en paralytisk ileus hos i alt 5 pasienter.
9 hadde inkomplett løsning, 4 komplett
i det smertefulle området og 5 inkomplett også der pga ansett stor risiko for
tarmskade.
Etter 12 mnd. var 27% i hver gruppe smertefri eller mye bedre. 43% i adhesiolyse
gruppen var uendret eller verre. Ved VAS
måling hadde pasientene som helhet
bedring ved 3, 6 og 12 måneder, men uten
forskjell mellom gruppene. MOS SF 36
viste også bedring, men uten forskjell.
MQS fulgte et tilsvarende mønster. Tallene for VAS, MQS og MOS SF 36 viste ikke
signifikante forskjeller på noe tidspunkt.
17 pasienter i kontrollgruppen valgte ny
skopi med adhesiolyse, med signifikant
effekt målt ved VAS ved 3 mnd, mens det
ikke lenger var noen signifikant bedring
ved 12 mnd, ved VAS (p=0,17), ved MQS
(p=0,21), ved MOS SF36 (p=0,14). Verbal
skala viste 6 med mindre smerter og sju
med verre smerter.
Konklusjon
Konklusjon var at operasjon gir signifikant effekt, men at årsaken tydeligvis
er noe annet enn adhesiolysen. Dette er
i tråd med det mange hevder at adheranser kun gir smerter hvis de forårsaker
obstruksjon. ”Adhesiolyse gjøres verden
over, men indikasjoner er ikke evidence
based”. De understreker at man heller
ikke må glemme at disse operasjonene er
assosiert med alvorlige komplikasjoner,
tarmskade er rapportert hos 10-25% av
pasientene.
Altså: Er dette psykokirurgi? Gjør vi det
fordi vi er snille, og mot bedre vitende?
Er siste ord sagt? Kan det ikke tenkes at
adheransene vokser sammen igjen og
gjenskaper symptomene? Kanskje kommer det en dag et effektivt middel mot
redannelse av adheranser, hva da? I hvert
fall må kanskje disse studiene gjøres om
igjen. g

mini-invasiv kirurgi

mini-invasiv kirurgi

Pasientene er fortvilte, hemmes i
aktivitet, sosialt, og er blitt avhengige
av analgetika. De er ofte veldig appellerende. Hva gjør man? Jo, vi tilbyr en
diagnostisk laparoskopi. Vi forteller at
en mulig årsak til smertene kan være
sammenvoksninger, og forklarer hvordan
disse kan tenkes å være årsak til smerter,
ved at de fikserer organer, gir smerter
ved peristaltikk eller stillingsendringer og
fysisk aktivitet, at sammenvoksningene
kan gi partielle obstruksjoner av tarm
osv. Vi forteller om laparoskopi med
mulighet for adheranse-løsning med
mindre re-dannelse av adheranser og
de novo adheransedannelse enn åpen
operasjon. Vi forteller imidlertid også at
slik operasjon kan medføre komplikasjoner, først og fremst pga tarmskade, og
informerer om mulig behov for konvertering. Vi redegjør også for vårt inntrykk av
resultater ved slik inngrep. Basert på en
observasjon av 11 pasienter på 90-tallet

kunne beveges eller var fikserte
til hverandre eller til parietale peritoneum.
Hver adheranse ble berørt og pasientene
registrerte smerte på en VAS skala. Dette
lot seg gjennomføre hos 24 av pasientene. Det var lav verdi ved adheranser
mellom tarmsegmenter, høyere ved
adheranser mellom tarm og ovarier, enda
høyere ved adheranser mellom tarm og
parietal peritoneum, mest mellom ovarier
og bukvegg. Det var lave verdier ved
tette/brede adheranser mellom tarmer
når disse var fiksert til hverandre, mer
ved mellom ubevegelig tarm og bevegelig
ovarium, mindre ved slørformede adheranser mellom to bevegelige organer fiksert
til hverandre som tarm og adnex, høyest
score ved slørformede adheranser mellom
et bevegelig organ som adnex og peritoneum. 35% av pasientene hadde ”referred
pain”.

3 måneders varighet. De ble screenet
med en psykologisk test for å utelukke
psykiatriske eller psykologiske symptomer av noen grad, (”symptom check list””SCL90”) og pasienter med behandling
for psykiatrisk sykdom, med funksjonell
eller inflammatorisk tarmsykdom eller
tidligere strålebehandling ble ekskludert.
De ble laparoskopert, alle adheranser ble
delt, og hos 19 ble det også gjort en ”second look” laparoskopi etter 6-12 uker for
å se etter redannelse av adheranser eller
de novo dannelse av adheranser.

Referanser:
1. Demco L J. AmAssoc Gynecol Laparosc 2004;11:181-3
2. Dunker MS et al. J Am Ass Gynecol Laparosc 2004:11:36-41
3. Swank DJ et al. Lancet 2003;361:1247-51
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Laparoskopisk
operasjon for lyskebrokk
Lyskebrokk kan opereres åpent eller laparoskopisk. Laparoskopisk operasjon
kan foregå ved en transabdominal preperitoneal plastikk (TAPP) eller
som totalt ekstraperitoneal prosedyre (TEP). Laparoskopisk metode ved
lyskebrokk ble spådd til å bli en av de store indikasjonene for laparoskopi
etter at laparoskopisk gallekirurgi var etablert, og man forventet fordeler
som ved andre laparoskopiske operasjoner som f.eks. fundoplikasjoner,
men det tok ikke av på samme måte.
Tekst: Erik Trondsen, Gastrokir. avd., Ullevål Universitetssykehus

Metaanalyse
Det finnes en rekke ferske metaanalyser
av randomiserte sammenligninger av
åpne operasjoner mot laparoskopisk
operasjoner, noen også spesifikt mot
TAPP eller TEP, samt en serie om operasjon for residiver. Noen referes.
Bittner [4] fant 27 studier med i alt 3297
pasienter. Operasjonstid ved laparoskopi
vs Shouldice var 63 mot 54 minutter,
laparoskopi mot andre åpne 61 mot 43
minutter. Det var en karskade og to
blærelesjoner ved laparoskopi mot en
blærelesjon ved åpen operasjon. Sykemeldingstid var 21,2 dager vs 31,2 og 14,6

dager vs 22,3 (laparoskopi vs Shouldice
og laparoskopi vs andre åpne operasjoner). Parestesier oppsto hos 0,8% av de
laparoskopisk opererte mot 5,0% ved
Shouldice’ metode, og 3,8% vs 19,6%
ved laparoskopi vs andre åpne. Kronisk
smerte fantes hos 2,2% vs 5,4% ved sammenligning laproskopi mot Shouldice,
3,9% mot 9,0% ved laparoskopi vs andre
åpne operasjoner. Residivrate var 1,6% i
laparoskopigruppen mot 2,0% i Shouldice
gruppen, 3,0% mot 5,4% ved laparoskopi
mot andre åpne.
Samfunnsøkonomisk
gevinst
EU Hernia Trialists Collaboration [5] fant
34 studier, som omfattet 6804 pasienter.
Operasjonstid var signifikant lenger i
laparoskopiarmene, 31,5-109 minutter,
vs 30,5-126 minutter, alvorlige komplikasjoner med visceral eller vasculær skade
oppsto i 15 tilfeller i de laparoskopisk
gruppene vs 4 i de åpne. Det var signifikant mindre smerter etter laparoskopi og
kortere sykemelding. Residivfrekvensen
var lik med 2,3 vs 2,9%. Det var lavere
forekomst av nummenhet etter laparoskopi, og tre studier som undersøkte
smerter etter mer enn 1 mnd viste 4.8% i
laparoskopiarmen vs 8,5% i åpen arm
E Kuhry [6] viste på bakgrunn av 4231
pasienter i 23 randomiserte studier at
operasjonstid var lenger ved TEP i 10 av
15 studier fra 27-82 minutter, mot 30-85
minutter i åpen gruppe, i 6 av 11 studier
var liggetid kortere, sykemeldingstid var
signifikant kortere, 8-14 dager mot 7-35
dager. Fire studier viste alle dyrere operasjon ved TEP, men samfunnsøkonomisk
gevinst på grunn av kortere sykemeldingsperiode. Residivforekomst var ikke
signifikant forskjellig i 14/15 studier, i

det største signifikant, 21/487 (4,3%) vs
43/507 (8,5%) for TEP og åpen hhv.
Eklund [7] undersøkte 147 pasienter, 73
operert med TAPP og 74 med Lichtenstein, med follow-up på 5,1 år. Operasjonstid var hhv 65 minutter (23-165)
vs 64 minutter (25-135). Smerter ble
undersøkt med VAS og viste en skår på
hhv 125 (0-330) vs 165 (0-400) og denne
forskjellen var signifikant. Median sykemeldingstid var 8 vs 16 dager, økende
med tungt arbeid i Lichtensteingruppen,
ikke så i laparoskopisk gruppe. Ved 5 år
hadde 12% i laparoskopisk gruppe og 25%
i Lichtensteingruppa smerter, men ingen
uttalte smerter, og forskjellen var ikke
signifikant.
Altså, hvem skal opereres laparoskopisk
for brokk? Alle? Ingen? Residivbrokk,
residiv av residiv? Bilaterale? Det finnes
en slags enighet om at residiver, ev også
bilaterale brokk og kompliserte brokk
for eksempel der det har vært infeksjon
i nett som så er fjernet, eller nett fjernet
pga kroniske smerter bør opereres laparoskopisk, men hva med primære?
Vanlige argumenter mot er:
1. Lyskebrokk er veldig vanlig, og svært
mange kirurger må gjøre dette inngrepet, og gjør det med reproduserbare gode resultater. Laparoskopisk operasjon er mer krevende med
hensyn til lærekurve og tilsvarende
reproduserbare gode resultater.
2. Mer enn 90% kan opereres i lokal,
mens laparoskopi krever generell
anestesi, som tar tid, er dyrt og innebærer en viss risiko.
3. Det er generelt dyrere å operere 		
laparoskopisk (mer tid, dyrere utstyr,

Hva kan man si for laparoskopisk operasjon?
Laparoskopi har kommet noe i miskreditt fordi publiserte resultater er påvirket av uerfarne laparoskopiske kirurger. Man
må erkjenne at laparoskopisk metode krever mye trening før
operasjonene kan gjøres slik at alle gevinster kan hentes ut:
• Lav operasjonsrisiko
• Kort operasjonstid
• Kortere rekonvalesens
• Lavere residivfrekvenser enn åpne
operasjoner, ned under 1 %
• Mindre forekomst av kroniske smerter enn etter åpne
operasjoner.
Kroniske smerter oppstår hos opptil 1/3 av alle åpent opererte, hos 1-5% sterke og invalidiserende i varierende grad.
Initialt oppsto også smerter etter laparoskopi, inntil man
skjønte anatomien i området og holdt seg unna områder
for nerver med stapler og tackerskruer. 15-25% har imidlertid
anomale nerveforløp, slik at risiko fortsatt finnes, men færre
stapler, ev ingen, som gir like gode resultater, vil
også redusere dette problemet. I det senere
er det rapporter om festing av nett med vevslim [8] med
signifikant bedre score på SF 36, og kortere rekonvalesenstid
Konklusjon
Dersom operasjonene gjøres av vel erfarne kirurger, evt i
opplæringssammenheng med god supervisjon, slik at risikoer
reduseres både for komplikasjoner og kroniske smerter, og
operasjonstider blir lik åpne operasjoner, og man bruker
utstyr slik at kostnadene ikke blir vesentlig høyere enn ved
åpne operasjoner, og nok kirurger kan det, er laparoskopi et
bedre tilbud enn åpen operasjon. Så hvorfor skulle ikke da
også primære brokk opereres laparoskopisk? Bør pasientene
kunne velge? Bør de informeres om alternativene? Og videre,
de fleste er enige om at residiver, spesielt vanskelige residiver
bør opereres laparoskopisk, men hvordan skal man kunne få
trening i å operere disse om man ikke skal ha anledning til å
operere mange primære? g

Referanser:
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2. Schjøth-Iversen L. Residivfrekvens ved hernia inguinalis. Tidsskr Nor Lægeforen 1996;116:2774-5.
3. Bay-Nielsen M et al. Chronic pain after open mesh and sutured repair of indirect inguinal hernia in
young males. Br J Surg 2004;91:1372-76.
4. Bittner B et al. Comparison of endoscopic techniques vs Shouldice and other nonmesh tecniques
for inguinal hernia repair. Surg Endosc 2005;19:605-15.
5. EU Hernia Trialists Collaboration Laparoscopc compared with open methods of groin heria repair:
systematic review of randomized controlled trials. Br J Surg 2000;87:860-7.
6. E Kuhry et al Open or laparoscopic total ekstraperitoneal inguinal hernia repair? A systematic
review. Surg Endosc 2007;21:161-6.
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QSPTFTTFO 5JM USPTT GPS EFUUF LBO FO JLLF GVMMTUFOEJH VUFMVLLF NVMJHIFUFO GPS
PWFSG·SJOHBWTNJUUTPNNFBHFOT%FUUFHKFMEFSPHT¦WJSVTFMMFSQBUPHFOFSTPN
IJUUJMFSVLKFOU5JMUBLFOFBOTFT¦W§SFFGGFLUJWFNPULBQQFLMFEEFWJSVTTPN)*7 
)#7PH)$7 PHNPUEFUJLLFLBQQFLMFEEFWJSVTFU)"75JMUBLFOFIBSCFHSFOTFU
WFSEJNPUJLLFLBQQFLMFEEFWJSVTTPNQBSWPWJSVT#*OGFLTKPONFEQBSWPWJSVT
#LBOW§SFBMWPSMJHGPSHSBWJEFLWJOOFS GPTUFSJOGFLTKPO PHGPSQFSTPOFSNFE
JNNVOEFGFLUFMMFS·LUFSZUSPQPJFTF GFLTIFNPMZUJTLBOFNJ "WIFOTZOUJM
QBTJFOUFOFBOCFGBMFTEFUNFHFUJOOTUFOEJH¦KPVSOBMG·SFOBWOPHCBUDIOVNNFS
IWFSHBOHQSFQBSBUFUCFOZUUFT
*OUFSBLTKPOFS1SFQBSBUFULBOEFOBUVSFSFTWFELPOUBLUNFEPQQM·TOJOHFSTPN
JOOFIPMEFSBMLPIPM KPEFMMFSUVOHNFUBMMFS GFLTBOUJTFQUJTLFPQQM·TOJOHFS %FOOF
UZQFTVCTUBOTFSTLBMGKFSOFTT¦HPEUTPNNVMJHG·SCSVLBWQSFQBSBUFU
(SBWJEJUFU"NNJOH4JLLFSIFUFOWFECSVLVOEFSHSBWJEJUFUFMMFSBNNJOHFSJLLF
LMBSMBHU&LTQFSJNFOUFMMFEZSFTUVEJFSFSVUJMTUSFLLFMJHFUJM¦WVSEFSFSFQSPEVLTKPOT
UPLTJTLF FGGFLUFS  PHFMMFS FGGFLUFS Q¦ FNCSZPGPTUFSVUWJLMJOH  TWBOHFSTLBQT
GPSM·Q  G·ETFM PHFMMFS QPTUOBUBM VUWJLMJOH 4LBM JLLF BENJOJTUSFSFT UJM HSBWJEF PH
BNNFOEFLWJOOFS IWJTJLLFTUSFOHUO·EWFOEJH
#JWJSLOJOHFS4JSLVMBUPSJTLF-JWTUSVFOEFUSPNCPFNCPMJTLFLPNQMJLBTKPOFSLBO
GPSFLPNNFEFSTPNMFHFNJEEFMFUVUJMTJLUFUBENJOJTUSFSFTJOUSBWBTLVM§SU
WSJHF 'FCFS LBO GPSFLPNNF )ZQFSTFOTJUJWJUFU FMMFS BMMFSHJTLF SFBLTKPOFS LBO
PQQTU¦JTKFMEOFUJMGFMMFSIPTQBTJFOUFSCFIBOEMFUNFEÂCSJO*FOLFMUFUJMGFMMFIBS
EJTTFSFBLTKPOFOFVUWJLMFUTFHUJMBMWPSMJHBOBGZMBLTJ4MJLFSFBLTKPOFSLBOTQFTJFMU
PCTFSWFSFTWFEHKFOUBUUCSVLBWMFHFNJEEFMFUFMMFSEFSTPNEFUBENJOJTUSFSFTUJM
QBTJFOUFSNFELKFOUIZQFSTFOTJUJWJUFUGPSOPFOBWJOOIPMETTUPGGFOF
-BCPSBUPSJFWFSEJFS"OUJTUPGGFSNPUJOOIPMETTUPGGFSJÂCSJOQSFQBSBUFSUJMT¦SMVLLJOH
LBOGPSFLPNNFJTKFMEOFUJMGFMMFS
&HFOTLBQFS ,MBTTJÂTFSJOH -PLBMU IFNPTUBUJLVN *OOFIPMEFS ÂCSJOPHFO PH
USPNCJO TPN FU U·SLFU CFMFHH Q¦ PWFSÃBUFO BW FO LPMMBHFOTWBNQ %FO BLUJWF
TJEFOFSGBSHFUHVM7JSLOJOHTNFLBOJTNF7FELPOUBLUNFEGZTJPMPHJTLFW§TLFS 
GFLTCMPE MZNGFFMMFSGZTJPMPHJTLTBMUWBOO PQQM·TFTJOOIPMETTUPGGFOFJCFMFHHFU
PHEJGGVOEFSFSEFMWJTJOOJT¦SPWFSÃBUFO%FUUFFUUFSG·MHFTBWÂCSJOPHFOUSPNCJO
SFBLTKPOFO TPN JOJUJFSFS EFU TJTUF USJOOFU BW EFO GZTJPMPHJTLF CMPELPBHVMBTKPO
TQSPTFTTFO'JCSJOPHFOCMJSPNEBOOFUUJMÂCSJONPOPNFSFTPNTQPOUBOUQPMZNFS
JTFSFSUJMFUÂCSJOLPBHFM PHTPNQ¦EFOOFN¦UFOIPMEFSLPMMBHFOTWBNQFOGBTUUJM
T¦SPWFSÃBUFO'JCSJOCMJSEFSFUUFSLSZTTCVOEFUNFEFOEPHFOLPBHVMBTKPOTGBLUPS
9***  PH EBOOFS EFSWFE FU UFUU  NFLBOJTL TUBCJMU OFUUWFSL NFE HPEF MJNFFHFO
TLBQFSTPNCJESBSUJM¦MVLLFT¦SFU.FUBCPMJTNF'JCSJOLPBHFMFUNFUBCPMJTFSFTQ¦
TBNNFN¦UFTPNFOEPHFOUÂCSJOWFEÂCSJOPMZTFPHGBHPDZUPTF,PMMBHFO
TWBNQFOEFHSBEFSFTWFESFTPSQTKPOUJMWFW$BVLFSFUUFSBQQMJLBTKPOFSEFU
LVOTN¦SFTUFSUJMCBLF VUFOOPFOUFHOUJMMPLBMJSSJUBTKPO
"OESFPQQMZTOJOHFS-FWFSFTGFSEJHUJMCSVLJTUFSJMFQBLOJOHFS'PSJOTUSVLTKPOFS
WFES·SFOEFCSVLPHI¦OEUFSJOH TFQBLOJOHTWFEMFHH
1BLOJOHFSPHQSJTFSY DNTULLS TULLS 
 Y DNTULLS  Y DNTULLS 
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De fleste brokkmaterialer, også de som
sammenligner laparoskopisk og åpen
operasjon fokuserer på operasjonstid,
postoperative smerter, postoperativ
liggetid, kostnader, dels for sykehuset,
dels for samfunnet, og med residiv som
endepunkt. Residivfrekvenser ved åpne
operasjoner varierer enormt fra <1% ved
spesialklinikker til ca 20% [1,2]. Det er
etter hvert også økende erkjennelse av at
en viss andel av pasientene får kroniske
smerter etter operasjonen, i noen tilfeller
betydelig, og dette vektlegges nå vel
så mye som residiv, ikke uten grunn, da
residiv kan opereres, kroniske smerter
oftest ikke. I et dansk-svensk materiale
fra 2004 [3] med 2612 pasienter som
svarte på spørreskjema (80,9%) i snitt
mer enn to år etter operasjon med ulike
åpne prosedyrer, hadde 18% kroniske
smerter. Hos mer enn halvparten av disse
(56,6%) var smertene så uttalt at de
hemmet ønsket aktivitet, og 3,9% hadde
betydelig ubehag og smerte. Dette er tall
som går igjen i andre materialer som tar
opp dette problemet.

narkose, lenger postoperativ observasjon), og dette
kan innebære mer ventetid på operasjon. En eventuell
gevinst ved laparoskopi med kortere rekonvalesenstid
oppveies av dette.
4. Risiko for alvorlige komplikasjoner (for eksempel skade
av intraabdominale organer) er større ved laparoskopi.
5. Implantering av kunstig, fibroseinitierende materiale kan
forvanske senere karkirurgiske prosedyrer eller prostataoperasjoner.

3FGFSBOTFS
 $[FSOZFUBM$PMMBHFOQBUDIDPBUFEXJUIÂSCSJOHMVFDPNQPOFOUT
+$BSEJPWBTD4VSH7PMOP

7. Eklund A. Recurrent inguinal hernia: randomized multicenter trial comparing laparoscoåpic and
Lichtenstein repair. Surg Endosc 2007;21:634-40.
8. Lovisetto F. Use of human fibrin glue (Tissucol) versus staples for mesh fixation on laparoscopic transabdominal preperitoneal hernioplasty: a prospective, randomized study. Ann Surg 2007;245:222-31
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Notes

Revolusjon eller blindspor?

Kirurgi utført gjennom naturlige kroppsåpninger (Natural Orifice Transluminal Endosckopic
Surgery,- NOTES) ble omtalt i denne spalten i siste utgave av Kirurgen. Fagområder er relativt
nytt og det er for tiden stor internasjonal aktivitet for å forsøke å definere hvilken rolle NOTES
skal ha i forhold til de etablerte fagområdene minimal-invasiv kirurgi og gastroenterologisk
endoskopi.
Tekst: Bård Røsok, Rikshospitalet

Diskusjonen foregår naturlig nok også i
Europa, og de europeiske foreningene for
laparoskopisk kirurgi (EAES) og gastroenterologi (ESGE) tok derfor nylig initiativet
til stiftelsen av en ny faggruppe for Europeisk NOTES-viksomhet, kalt Euro-NOTES.
I underkant av 280 deltagere deltok 21-22.
september på den første Euro-NOTES
konferansen i Gøteborg. En rekke tunge
europeiske fagpersoner fra begge leire
var til stede og ledet an i diskusjonene
om hvilken vei man tror NOTES vil gå de
nærmest årene.

Mange problemer
Det første man må erkjenne med metodikken er at det foreligger en lang rekke
problemer forbundet med dagens tilgjengelige metoder og utstyr. Konvensjonelle fleksible instrumenter gir store

problemer med orientering, triangulering
samt gjennomføring av terapeutiske prosedyrer (som suturering og vevstraksjon
og -eksponering).
I tillegg til tekniske problemer finnes en
rekke kulturelle motforestillinger.
Selv om gastroenterologer hevder at de
kan utføre teknisk avanserte prosedyrer
med instrumenter som kun beveger seg i
lengderetningen av optikken er de fleste
kirurger skeptisk til dette da det i praksis
er som å operere med en arm. Man får
nesten følelsen av å observere operasjoner
utført av en ”Playmo-mann” når man
ser de stakkato bevegelsene som i dag
må anses som ”state of the art” NOTES
kirurgi.
Behov for tekniske
nyvinninger
For å komme videre trenger vi derfor en
rekke teknologiske nyvinninger. Det kan
imidlertid kanskje hende at vi er på gal
vei ved å tenke i tradisjonelle endoskopiske baner. Det fleksible endoskopets
begrensninger har vært nevnt. Helt siden
Basil Hirschowitz satte det første fleksible bronchoskop ned sin egen trachea
for 50 år siden, har endoskopet sett
nærmest identisk ut. Endoskopiet tilbyr
enhåndskirurgi med en fleksibel arm som
mangler stabilitet, som nesten ikke løfte
eller skyve og som i praksis er uegnet til
å klippe, staple og knyte med. Hva er så
løsningene? Vi må først og fremst tenke

nytt og ”utenfor boksen”, noe som bare
kan skje ved å videreutvikle og forbedre
samarbeidet mellom industri, kirurger og
gastroenterologer. Skop med flere kanaler
er et forslag det jobbes mye med. Olympus
nye R-scope med flere kanaler er en slik
nyvinning mens USGIs TransPort® (www.
usgimedical.com) er en annen variant
hvor man i et semirigid innførings- og
støtteinstrumenter har plass til relativt
store kanaler (opptil 7 mm) der man kan
føre instrumenter med mulighet for mer
effektiv triangulering. (Se fig. 1)
En annen variant er utvikling av ”dedikerte skop” som kun er egnet for en
spesiell, eller et fåtall prosedyrer. ”The
Plicator” fra NDO (www.ndosurgical.com)
for endoskopiske refluksprosedyrer er et
eksempel på dette. Et annet eksempel
er utviklingen av egne skop for transoral
gastroplastikk for adipositas der det er
påkrevet med to operatører: en som styrer
skopet og en som utfører prosedyren
(ikke ukjent fra kirurgen). I dette tilfellet
benyttes vakuminstrumenter for å approksimere ventrikkelveggen. Flere skop
med store arbeidskanaer er også under
utvikling hvor mer avanserte instrumenter
kan styres fra utsiden med joy-sticks og
robot-teknologi.
TOFS ve. NOTES
De rene endoluminale posedyrer er sannsynligvis området hvor man er kommet

Utdanning påkrevd
Med tanke på utdanning må vi gjøre NOTES (som altså ligger i krysningen mellom gastroenterologi og laparoskopisk
kirurgi) til et utviklingsområde fremfor
et konfliktomåde mellom de tradisjonelle
fagmiljøer. Samarbeidet mellom kirurger
og endoskopister er allerede etablert ved
mange ”foregut” og ”hindgut” tilstander
samt innnenfor elementer av behandlingen for morbid obesitas. Mulighet for
en ny spesialitet ble også nevnt i forrige
nummer av kirurgen og diskusjonen foregår fremdeles om en fremtidig spesialitet i ”Digesivistics”. Dette gir behov for
utvikling av særskilte utdannings-sentra.
Hvorvidt en slik utdanning skal tilbys
alle eller et fåtall særlig egnede personer
kom også opp sammen i diskusjonen om
kriterier for utvelging av særskilt egnede
kirurger/endoskopister.

FIGUR 2:
Nyutviklede endoskopiske suturinstrumenter.

Behov for tid til modning
Alle innvendinger til tross; Vi må ikke
dømme NOTES som metode som død
mens den fremdeles er i startgropen.
Det ble i denne sammenheng minnet om
Thomas A. Edison som i sin tid mente at
vekselstrøm aldri ville komme til praktisk
nytt og til Einsteins uttalelse om at
kjernekraft aldri ville kunne benyttes
kommersielt samt til Bill Gates som i
IT-alderens spede begynnelse hevdet at
en PC med et minne på 640K ville være
tilstrekkelig for alle tenkelige formål i all
overskuelig fremtid.
Når vi ser på veien videre er det viktig å
fokusere på tre forhold:

1) Utvikling av nye instrumenter og ny
teknologi er nevnt og her forventes en
betydelig utvikling de nærmeste årene.
2) Strukturert utdanning er et annet. I
første omgang må vi kurse deltagere til å
bli trygge på prosedyrer på dyr.
3) Det tredje elementet var forskning.
Forskning må foregå både på utstyrssiden og innefor kirurgisk-tekniske
elementer. Man fraråder imidlertid på
det sterkeste at det på det nåværende
tidspunkt settes i gang lokale/nasjonale eksperimenter på mennesker uten
at dette skjer som ledd i større studier
koordinert av Euro-NOTES. Det var foreningens oppfatning at et absolutt krav
til human forskning er godkjenning av
nasjonale/regionale etiske komiteer. I
tillegg måtte det etableres et sentralt
Euro-NOTES register hvor alle humane
prosedyrer i Europa ble registrert. Man
ønsket på denne måten å hindre utviklingen av ”Vill Vest” tilstander slik mange
følte var tilfellet ved innføringen av
laparoskopisk kirurgi for 20 år siden. Ved
strukturert registrering og evaluering
over tid ville man finne hvilke prosedyrer
der NOTES var særlig egnet eller kanskje
kunne bli den foretrukne metode. Man
ble oppfordret til å være tålmodige og i
mellomtiden benytte tiden til trening og
omfattende erfaringsutveksling.
Neste Euro-NOTES møte vil avholdes i
september 2008. Frem til da vil det bli
arrangert en rekke NOTES-kurs flere
steder i Europa. g

Kirurgenstipendiene
2007
Det kan lønne seg å skrive i Kirurgen…
Vi ønsker å stimulere personer i det norske
fagmiljøet til fortsatt å bidra med innlegg i
bladet. Styret i Norsk Kirurgisk Forening har
derfor vedtatt at det skal utdeles to stipender
på høstmøtet til bladets artikkelforfattere.
Artiklene vurderes etter kriterier satt av en
komite ledet av professor Arne Skarstein.
Vinnerbidragene velges ut blant artikler i
tema - fagnytt- eller MIK - seksjonen i løpet
av det siste året.
Vinnerne mottar hvert sitt reisestipend til
valgfritt kurs i regi av Royal college of
Surgeons og offentliggjøres under årsmøtet i
Norsk Kirurgisk Forening.
Beløpet er begrenset oppad til 15.000,- kr.
For aktuelle kurs; sjekk http://www.rcseng.
ac.uk/education/courses/specialty.
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Finnes den ideelle NOTES
tilgang?
Hvilken tilgang som er best egnet for de
respektive NOTES-prosedyrer er stadig
oppe til diskusjon. Man har så langt benyttet seg av transgastriske, transrektale,
transcoliske, transvaginale, transcystiske
og transosofageale perforasjoner. Det
er logisk å tenke at den transgastriske er
den tryggeste ettersom ventrikkelinnhold er relativt sterilt og ventrikkelveggen ”tilgir” perforasjoner bedre enn de
andre organvegger. Et poeng for den
transvaginale/transrektale tilgangen er
imidlertid at kirurgen da ser organene
slik han/hun er vant med og kan føre
inn rette, tradisjonelle instrumenter for
de fleste prosedyrer i øvre abdomen, og
kan gjennomføre operasjonene omtrent
som vanlig. Etter diskusjon kom man til
at man frarådet den transøsofageale

tilgangen på grunn av faren for mediastinitt. Man stilte seg avventende til
den transuretrale/transcystiske tilgangen
ettersom man hadde liten erfaring med
dette. Det var også blandede følelse for
den transvaginale på grunn av risko for
infertilitet og dyspareuni mens gynekologenes lange erfaring med nettopp
denne tilgangen som en trygg aksess til
bekkenet talte for bruken. Man stå da
igjen med den transgastriske og transrektale tilgangen som de mest tiltalende
varianter.
Et absolutt krav til NOTES prosedyrer er
en tilnærmet 100% effektiv lukning av
den transenteriske inngangsporten etter
gjennomført prosedyre. Hvis man ikke
klarer å utvikle en sikker, pålitelig og reproduserbar metode for lukning av hullet
gjennom tarmveggen/skjeden/blæren er
NOTES som metode uomtvistelig død. En
dårlig lukket portåpning etter laparoskopi er ille nok med risiko for infeksjon
og herniedannelse, mens en inadekvat
lukket ventrikkel eller colon er en ren katastrofe. Mange nye lukke-instrumenter
fra en rekke leverandører er derfor under
utvikling. Felles for alle var at de i dag må
utføres som ”enhåndskirurgi” og derved i
utgangspunktet ikke virker særlig pålitelige for kirurger som gjerne vil ha full
oversikt over de prosedyrer de utfører.
Instrumenter med navn som “Spiderman”, “Eagle claw” og “T-tac” ble i denne
forbindelse presentert. Noen av disse er
straks kommersielt tilgjengelige (som
T-Tac fra Ethicon) mens andre fremdeles
er på prototype-stadiet.
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Fremdeles begrenset
virksomhet
Man kan lett få inntrykk av at NOTESprosedyrer nå drives i stor skala over hele
verden. Det kan derfor være på sin plass
å tallfeste virksomheten nærmere. Inntil
konferansen gikk av stabelen var det
rapportert 22 NOTES prosedyrer fra Raos
gruppe i Hyderabad, India (i hovedsak
appendektomier, tube ligeringer og
biopsiprosedyrer), 14 prosedyrer fra Brasil
(hvorav 10 endoskopsk assisterte transgastriske eller transvaginale cholecystectomier). Fra Ohio var det rapportert 10
transgastriske diagnostiske prosedyrer
mens Marc Besslers gruppe i New York
har utført 3 transvaginale cholecystectomier. Lee Swanstroms gruppe i Oregon har gjennomført 4 transgastriske
cholecystectomier mens Strasbourggruppen har utført 3 nåle-skop assisterte
transvaginale cholecyestectomer. Sopers
gruppe i Chicago har utført to tilsvarende
prosedyrer mens det er rapportert sporadiske inngrep også i Argentina. Vi snakker
altså foreløpig ikke om virksomhet av
stort omfang når det gjelder inngrep på
mennesker men når det gjelder eksperimentelle dyrestudier er omfanget naturlig
nok et helt annet.

FIGUR 1: ShapeLock® Endoscopic guide (Foto: USGI)

lengst. Man kan imidlertid spørre seg
om dette virkelig er NOTES prosedyrer
etter som man i utgangspunktet ikke
penetrerer tamveggen. I den forbindelse er begrepet ”TransOral Foregut
Sugery” (TOFS) introdusert. Først ved
fullveggsreseksjoner kan man snakke
om NOTES men også her er utviklingen
kommet langt. Problemet med de store
reseksjoner er imidlertid at de som regel
er utført som ”peacemeal” reseksjoner
som vanskeliggjør bedømning av reseksjonskanter ut fra onkologiske pinsipper.
Japanerne skal nå ha utviklet metoder for
større ”en-bloc” reseksjoner og da særlig
som hybridprosedyrer med samtidig
laparoskopisk lymfeknutestaging ved
tidligcancere.

Eftersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake
til senderen med opplysninger om den nye adressaten.
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Vet dine brystkreftpasienter
hvordan det føles når skjelettet
begynner å svikte?
Sannsynligvis ikke!
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ZOMETA er det mest effektive bisfosfonatet til å redusere risikoen for utvikling av skjelettkomplikasjoner. Sammenlignet med placebo reduserer ZOMETA risikoen med 41% hos
pasienter med brystkreft og skjelettkomplikasjoner.
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