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Ljumskbråcksoperation är den van-
ligaste operationen hos vuxna män. År-
ligen utförs ca 20 000 sådana ingrepp i
Sverige. Bråckoperationen syftar till att
reparera en eller flera defekter i den
myopektineala öppningen [1] (Figur 1).
Det finns ett flertal olika operationsme-
toder vid öppen operation för ljumsk-
bråck, men det finns ett förhållandevis
litet antal kontrollerade randomiserade
studier publicerade med en jämförelse
av olika öppna operationsmetoder.

Efter en ljumskbråcksoperation kan
ett nytt bråck uppkomma, ett recidiv-
bråck. Resultatet efter bråckkirurgi är
beroende av både operationsmetod och
operatörens kompetens och kan bäst
mätas som recidivfrekvens. Från Shoul-
dice-kliniken i Kanada, en specialklinik
för bråckoperationer, rapporteras reci-
divsiffror på omkring 1 procent [2].
Uppföljningen är dock ej fullständig. I
Europa har dessa resultat kunnat repro-
duceras vid vissa centra [3, 4], men and-
ra har rapporterat högre recidivsiffror
och påpekat att inlärningstiden för opti-
mala resultat är relativt lång [5].

Trend mot nätförstärkning
En tydlig trend ses också mot en allt

större användning av nätförstärkning i
samband med bråckkirurgi: vid primära
bråck såsom en främre nätplastik [6],
vid recidivbråck som en bakre nätpla-
stik [7].

I en rapport från åtta sjukhus i Sve-
rige anges andelen operationer för reci-
divbråck till 17 procent under 1992 [8].
Diskrepansen mellan resultat från spe-
cialkliniker och svensk »vardagskirur-
gi» har, tillsammans med introduktio-
nen av laparoskopisk bråckkirurgi, ska-
pat ett ökat intresse för utvärdering och
kvalitetssäkring av bråckkirurgin.

Utveckling av
laparoskopisk bråckkirurgi
De första operationerna utfördes an-

tingen med förslutning med suturer av
den inre bråckporten från bukhålan el-
ler med »plug-repair», där bråcksäcken
reponerades in i bukhålan och ett hop-
rullat nät stoppades ned i bråckhålan.
Dessa två tekniker visade hög recidiv-
frekvens och är numera övergivna.

De idag mest frekventa laparosko-
piska teknikerna innefattar användning
av nät av olika material för att förstärka
bukväggen utan stramning. Principerna
för dessa tekniker baseras på tidigare er-
farenhet från öppen kirurgi med bakre
nätplastik [7]. Placeringen av nätet och
dess storlek varierar. Likaså varierar
sättet att fixera nätet, och vissa kirurger
undviker helt fixation.

Nätet kan placeras över defekten i
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Figur 1. Höger ljumske sedd framifrån
med den myopektineala öppningen [1]
centralt. Dess begränsningar utgörs
kranialt av musculus obliquus internus
och musculus transversus abdominis,
lateralt av musculus ileopsoas, medialt
av musculus rectus med sin skida, samt
kaudalt av ramus superior ossis pubis.
Hela öppningen täcks av fascia
transversalis. Öppningen korsas av
ligamentum inguinale (LI). Ovanför
ligamentet ses funikel (F), nedanför
arteria femoralis (A) och vena femoralis
(V). Samtliga typer av bråck i
ljumskregionen, såväl laterala (I),
mediala (m) som femorala (f), förutsätter
en försvagning eller defekt i fascia
transversalis. Alla typer av
ljumskbråcksoperationer baseras på en
plastik av fascian eller dess omgivande
vävnad, alternativt att öppningen täcks
med ett främmande material.



bukväggen antingen på peritoneum
(IPOM, »intraperitoneal onlay mesh»)
eller i det preperitoneala rummet. Det
senare alternativet är idag helt domine-
rande och kan utföras på två sätt, via
bukhålan (TAPP, »trans-abdominal pre-
peritoneal patch») eller direkt via buk-
väggen (TEP, »totally extraperitoneal
patch»).

Vid TAPP används oftast tre troaka-
rer: en vid naveln för optiken och de två
andra på varsin sida om naveln för dis-
sektionsinstrumenten. Via bukhålan
identifieras defekten/defekterna i buk-
väggen och operatören kan då lätt se hur
anatomin ser ut och vilken typ av bråck
patienten har. Efter en peritoneal inci-
sion friläggs insidan av den myopektin-
eala öppningen (Figur 1). Bråcksäcken
reponeras in i bukhålan. I vissa fall med
stora laterala bråck delas bråcksäcken
för att undvika alltför mycket dissek-
tion mot funikeln.

Ett nät placeras i det preperitoneala
rummet så att det täcker alla bråcköpp-
ningar (laterala, mediala och femorala).
Nätet fixeras, oftast med clips eller
skruv av titan, på anatomiska landmär-
ken. Reperitonealisering utförs med
clips eller sutur.

Vid TEP utförs hela operationen ex-
traperitonealt. En incision görs vid na-
veln och främre rektusfascian öppnas.
Den raka rektusmuskeln hålls undan
och bakre rektusfascian identifieras.
Med hjälp av ballongtroakar, alternativt
med manuell teknik, öppnas det prepe-
ritoneala rummet och expanderas med
koldioxid. Ett laparoskop med vinklad
optik används under operationen för att

få bra sikt. Ytterligare två troakarer an-
vänds för dissektions- och fixationsin-
strument.

För närvarande pågår en svensk pro-
spektiv randomiserad studie med fyra
armar, där TEP-teknik används jämfö-
rande preperitoneal dissektion med bal-
longtroakar eller manuell teknik samt
nätplacering med eller utan fixation [Bo
Anderberg, Huddinge sjukhus, Stock-
holm, pers medd 1996].

TAPP eller TEP?
Fördelen med TAPP-metoden är

främst att man får en mycket god över-
blick över operationsområdet från bör-
jan. Nackdelen är att operationen utförs
via bukhålan med risk för skador på in-
traabdominella organ. Det finns även en
viss risk för postoperativ ileus om tar-
men kilar in sig i den förslutna peritone-
alslitsen. 

Den största fördelen med TEP är
utan tvivel att operationen sker utanför
bukhålan. Nackdelen är att operatörens
synfält är begränsat samt att opera-
tionsutrymmet är mindre än vid TAPP.
I vissa fall kan i samband med TEP hål
uppstå på peritoneum och gas kan läcka
ut i bukhålan, vilket i sin tur kan med-
föra försämrad åtkomlighet. Detta kan
avhjälpas genom att sätta in en Veress
kanyl i bukhålan för att tömma ut ga-
sen.

TAPP-metoden anses något lättare
att utföra än TEP. Efter tidigare bukope-
rationer med incisioner nedom naveln
kan det vara svårt att dissekera fram det
preperitoneala rummet, och då är för-
modligen TAPP-metoden mer använd-

bar. I erfarna händer är sannolikt TEP en
snabbare operation på grund av att repe-
ritonealisering ej behöver utföras.

Den vanligaste anestesimetoden vid
laparoskopisk bråckoperation är gene-
rell anestesi. På en del centra används
dock epiduralanestesi. Med moderna
anestesimedel är dock generell anestesi
inget hinder för att operationerna skall
kunna genomföras i dagkirurgi.

Korttidsresultat från
randomiserade studier
Hittills har fem randomiserade studi-

er jämförande öppen teknik med lapa-
roskopi, med minst 100 patienter, pub-
licerats [9-13]. Dessa studier redovisar
korttidsresultat vad avser operationstid,
postoperativ smärta, postoperativ anal-
getikakonsumtion, tidiga komplikatio-
ner, vårdtid, sjukskrivningstid samt
återgång till normal fysisk aktivitet.

I Tabell I redovisas resultaten av des-
sa studier. I en del av studierna är reci-
divbråck och bilaterala bråck inklude-
rade, vilket gör att grupperna är hetero-
gena.

Sammanfattningsvis tycks den lapa-
roskopiska operationen ta längre tid, ge
mindre postoperativ smärta med en läg-
re postoperativ analgetikakonsumtion,
medföra kortare sjukskrivning samt en
snabbare återgång till normal aktivitet.
Det förelåg ingen skillnad i vårdtid mel-
lan grupperna; de flesta operationerna
kunde utföras i dagkirurgi.

Man har i flera studier även analy-
serat kostnaderna. De utländska studi-
ernas analyser är dock inte direkt över-
förbara till svenska förhållanden. I den
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Tabell I. Korttidsresultat för fem prospektitvt randomiserade bråckstudier jämförande öppen (Ö) och laparoskopisk bråckoperation (L). Vid sta-
tistiskt signifikant skillnad mellan grupperna anges det i tabellen som > eller < för respektive parameter. När ingen skillnad förelåg anges det med
NS (ej signifikant).

Studie

Stoker [9] Payne [10] Lawrence [11] Wright [12] Kald [13]

Främre eller
Öppen operation (Ö) Nylon darn [5] Främre nätplastik Nylon darn [5] bakre nätplastik Shouldice
Laparoskopi (L) TAPP TAPP TAPP TEP TAPP
Antal Ö/L 75/75 52/48 58/66 60/60 89/110
Typ av bråck Primära Primära Primära Primära Primära

Recidiv Recidiv Recidiv Recidiv
Bilaterala Bilaterala Bilaterala Bilaterala

Operationstid Ö<L NS Ö<L Ö<L Ö<L
Komplikationer Ö>L NS Ö<L Ö>L NS
Postoperativ smärta Ö>L Ej analyserat Ö>L Ö>L Ej analyserat
Postoperativ
analgetikakonsumtion Ö>L Ej analyserat Ö>L Ö>L Ej analyserat
Vårdtid NS NS NS Ö>L NS
Sjukskrivning Ö>L Ö>L NS Ej analyserat Ö>L
Normal aktivitet Ö>L Ö>L1 NS Ej analyserat Ö>L

1Redovisat med standardiserat bukmuskelfunktionstest
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svenska randomiserade studien med
ett års uppföljning [13] har en kost-
nadsanalys gjorts. Resultaten visar att
den laparoskopiska tekniken medför
ökade direkta kostnader (anestesi och
operationsmaterial). Däremot minskar
de indirekta kostnaderna (sjukskriv-
ning).

Om det visar sig att olika metoder
har likvärdiga långtidsresultat (recidiv-
förekomst) kommer givetvis kostnads-
aspekten att väga tungt.

Komplikationer
En varning har utfärdats för att lapa-

roskopisk bråckkirurgi skulle kunna in-
nebära en ökad risk för komplikationer,
särskilt skador på intraabdominella or-
gan såsom aorta, vena cava, iliacakärl,
tarm och urinblåsa. Då metoden bygger
på implantation av främmande material
har detta också ansetts vara en riskfak-
tor. Fixationen av nätet sker i det flesta
fall med clips eller skruv, och vid felak-
tig placering finns risk för nervskador,
främst på n femoralis, den femorala gre-
nen av n genitofemoralis och n cutaneus
femoralis lateralis [14]. Vid felaktig
placering av troakarerna kan blödning-
ar från epigastricakärlen uppstå. I troa-
karkanalen finns även risk för postope-
rativt bråck.

I en retrospektiv analys av 2 559 pa-
tienter opererade laparoskopiskt för
ljumskbråck påträffades 0,5 procent all-
varliga och 8 procent lindriga kompli-
kationer [15]. Vid ACTA-symposiet om
laparoskopisk kirurgi i Trondheim i juni
i år presenterades ett material bestående
av 1 505 patienter opererade med lapa-
roskopisk teknik och inkluderade i pro-
spektiva och, i flertalet fall, även i ran-
domiserade studier. I detta material var
antalet allvarliga och lindriga kompli-
kationer i samma storleksordning och
av samma slag som i ovanstående retro-
spektiva material.

De allvarliga komplikationerna –
såsom organperforation (tarm, urinblå-
sa) samt postoperativ ileus – tycks före-
komma så gott som uteslutande vid
TAPP. Det tycks här som om TEP är en
säkrare metod än TAPP.

Recidivfrekvens
Ännu så länge saknas tillförlitliga

data för att besvara denna fråga. Visser-
ligen föreligger det publikationer med
»personliga serier» på över 1 000 pati-
enter med extremt låg recidivfrekvens.
Genomgående för dessa publikationer
är dock att viktig information saknas –
såsom andelen uppföljda patienter,
uppföljningstid, hur uppföljningen har
utförts (brevenkät, telefon eller klinisk
undersökning). Det har även betydelse
om den kliniska undersökningen utförts
av operatören eller av en oberoende un-
dersökare.

Hittills publicerade prospektivt ran-
domiserade studier har inte haft som
mål att besvara frågan om recidivfre-
kvensen eftersom patientmaterialet va-
rit för litet och uppföljningstiden kort.
För närvarande pågår ett flertal studier
som har som mål att påvisa eventuella
skillnader i recidivfrekvens. ISLIR
(International Study Group on Laparo-
scopic Inguinal hernia Repair) är en ar-
betsgrupp för kirurger engagerade i ran-
domiserade bråckstudier (Tabell II).
ISLIR bildades 1993 [16]. Åtminstone
tre av studierna torde ha en tillräcklig
statistisk styrka för att det skall gå att
dra slutsatser om recidivfrekvensen.

Vid ett symposium i samband med
EAES (European Association for En-
doscopic Surgery) kongress i Trond-
heim i juni i år presenterades preliminä-
ra data från två av de studier som inklu-
derat mer än 1 000 patienter. Det tycks
inte bli någon signifikant skillnad i reci-
divfrekvens mellan öppen och laparo-
skopisk operation efter ett år.

I en studie hade man även siffror från
tvåårskontrollen för ett relativt stort an-
tal patienter, och man kunde skönja en
tendens till ökad recidivfrekvens efter
öppen operation jämfört med laparo-
skopisk operation. Detta skulle i så fall
överensstämma med tidigare resultat
när det gäller användandet av bakre nät-
plastik, där incidensen av recidiv an-
setts vara högst det första året [7].

Utvärdering 
Den viktigaste parametern vid utvär-

dering av bråckkirurgi är utan tvivel an-
delen recidiv. Det är slående att de re-
sultat som presenteras av mindre grup-
per med stort kunnande och speciellt in-
tresse för bråckkirurgi skiljer sig så
markant från den »verklighet» som va-
rit generellt förekommande i såväl Sve-
rige som i många andra länder när man
gjort uppskattningar av recidivföre-
komst. Ett flertal faktorer kan sannolikt
förklara detta faktum. Operatörens erfa-
renhet och skicklighet är säkert den vik-
tigaste faktorn; ofta har bråckkirurgin
lämnats till förhållandevis oerfarna kir-
urger. Patientselektion kan utgöra en
annan faktor som är svår att analysera,
och i flertalet publicerade bråckstudier
saknas uppgifter om detta.

Själva operationsmetoden har för-
stås också stor betydelse. Som tidigare
angetts har det tyvärr gjorts få prospek-
tiva randomiserade studier för att bely-
sa denna fråga. Ett mycket viktigt krav
för att data skall vara tillförlitliga är en
noggrann uppföljning av patienterna.
Minst tre, men helst fem års uppföljning
är önskvärd. Ett bortfall av patienter gör
givetvis att det tillkommer en betydan-
de osäkerhet. Är bortfallet mer än 5
procent är studien av mycket tvivelak-
tigt värde. Vissa hävdar att alla ej upp-
följda patienter skall tillföras gruppen
recidiv.

Hur kontrollen av patienterna skett
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Tabell II. Pågående prospektiva randomiserade bråckstudier inom ISLIR.

Studienamn alt ansvarig kirurg

MRC- SMIL 1 SMIL 1 COALA- SCUR-
studien (primära) (recidiv) studien studien1 Payne Go Paganini Kunz Tschudi

Land Skottland Sverige Sverige Holland Sverige USA Holland Italien Tyskland Schweiz
Främre Valfri2/bakre Främre Främre

Öppen operation Valfri2 Shouldice nätplastik Valfri2 nätplastik nätplastik Bassini nätplastik Shouldice Shouldice
Laparoskopi TAPP eller

TEP TAPP TAPP TEP TAPP TEP TEP TEP TAPP TAPP
Antal 1 300 1 186 160 1 052 600 100 175 109 100 100
Allapatienter 1996 1995 1995 1995 1996 1995 1994 1996 1994 1994
opererade december december december november maj mars

1Trearmad studie.
2 Den enskilde kirurgen väljer operationsmetod.
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är också väsentligt. Det optimala är att
klinisk kontroll görs av en oberoende
undersökare (ej operatören). Detta bör
idag vara standard i en prospektiv ran-
domiserad studie.

Operationsmetoder vid recidiv-
bråck och bilaterala bråck
Vid operation för recidivbråck där

ljumsksnitt tidigare använts bör man
undvika den ärrvävnad som i allmänhet
finns i området. En preperitoneal dis-
sektion och förstärkning med nät är i
allmänhet att föredra. Här passar såle-
des den laparoskopiska tekniken ut-
märkt, även om operationen givetvis
också kan utföras öppet.

Vid recidiv efter tidigare operation
med nät är erfarenheterna ännu så länge
begränsade och säkra generella rekom-
mendationer är svåra att ge.

Vid operation av bilaterala bråck har
det tidigare rått delade meningar om ris-
ken i att operera bägge ljumskarna vid
samma tillfälle. Spänningsfria plastiker
med nät, vare sig ingreppet görs laparo-
skopiskt eller öppet, anses av många un-
derlätta operation i en seans. Det saknas
dock även här bra kontrollerade studier.
Den laparoskopiska tekniken är dock
tilltalande, då endast tre till fyra små in-
cisioner behöver göras på bukväggen.

Idag kan man således ej avgöra vil-
ken operationsmetod som är bäst vid
dessa bråcktyper.

Morgondagens bråckkirurg
måste behärska flera alternativ
En klar trend mot en allt större an-

vändning av TEP på bekostnad av
TAPP är uppenbar. Detta är en logisk ut-
veckling, då man bör behärska TAPP
innan man börjar med TEP. TEP är ock-
så sannolikt en säkrare metod med
mindre risk för allvarliga komplikatio-
ner. Inom den öppna kirurgin ses, fram-
för allt i USA men också i flera europe-
iska länder, en ökad användning av nät-
material även vid primära bråck.

Vid den hittills största svenska ran-
domiserade studien, SMIL-1 (Swedish
Multicenter trial of Inguinal hernia re-
pair by Laparoscopy) jämförs TAPP
med Shouldice-tekniken. En andra
SMIL-studie skall påbörjas där TEP
jämförs med främre nätplastik [6] vid
primära bråck. Även denna studie pla-
neras omfatta mer än 1 000 patienter. 

Fortfarande saknar vi således ett fler-
tal viktiga pusselbitar för att placera in
den laparoskopiska bråckkirurgin i dess
rätta fack. Ökade kunskaper från såväl
denna teknik som de olika öppna opera-
tionsmetoder som står till buds torde
emellertid ge möjlighet för en mer
skräddarsydd bråckkirurgi där man tar
hänsyn till ålder, typ av bråck, patien-
tens krav på anestesi och konvalescens
samt långtidsresultat vad avser recidiv.
En fullfjädrad bråckkirurg måste då ha
ett flertal strängar på sin lyra för att kun-
na tillfredsställa dessa krav.

En fortsatt noggrann registrering av
såväl klinikers som enskilda kirurgers
resultat är nödvändig, liksom fortsatta
insatser för att utbilda alla kirurger som
ägnar sig åt bråckkirurgi i att behärska
de metoder som visar sig vara de bästa i
olika situationer.

Inom de närmaste ett till två åren
kommer sannolikt de stora randomise-
rade studierna att kunna presentera data
så att den laparoskopiska bråckkirur-
gins indikationer kan definieras.
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