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Kolondivertikulos är en van-
lig åkomma, särskilt i sigmoi-
deum. Jättedivertiklar är där-
emot ovanliga, men finns be-
skrivna i litteraturen.

Det finns flera allvarliga kom-
plikationer till detta tillstånd så
patienten bör opereras snarast
när diagnosen har ställts.

En 57-årig man sökte i september
1995 på vårdcentral för magbesvär. Be-
svären, som var i form av måttliga smär-
tor och obehag i vänster fossa, hade de-
buterat två år tidigare och tilltagit under
tiden. Kolonröntgen visade ett retnings-
tillstånd med ett flertal divertiklar i sig-
moideum samt en jättedivertikel med
cirka 17 centimeters diameter.

Patienten remitterades till oss och
opererades via ett nedre medellinjesnitt
varvid vi fann en jättedivertikel utgång-
en från en inflammatoriskt omvandlad
colon sigmoideum. Sigmoideumresek-
tion medtagande den stora divertikeln
en bloc utfördes med handsydd »end-
to-end»-anastomos. Det postoperativa
förloppet var helt komplikationsfritt.
PAD visade en jättepseudodivertikel
med akut och kronisk inflammation. 

Diskussion
Kolondivertikulos är en vanlig

åkomma i västvärlden. Cirka 35 procent
av populationen är drabbad [1]. Fre-
kvensen ökar med stigande ålder från
10 procent vid 45 års ålder, till 65 pro-
cent vid 85. Jättedivertiklar är ovanliga
men ett 100-tal fall finns beskrivna i lit-
teraturen [2]. Storleken har varierat från
6 till 29 centimeter i diameter [2]. Fler-
talet jättedivertiklar har utgått från co-
lon sigmoideum men enstaka fall från
descendens och även transversum [2]. I
15 procent fanns mer än en jättediverti-
kel [4].

Jättedivertiklarna indelas
i tre typer [2, 3]:

Jättepseudodivertiklar.
Bildas från en normal tarm
på grund av ökat intralumi-
nalt tryck och en långsam ut-
vidgning av en divertikel via
en ventilmekanism och bak-
teriell gasbildning utan nå-
gra tecken på perforation.
Väggen består av serosa och
mukosa omväxlande med
granulationsvävnad, inne-
håller inte muscularis pro-
pria och är oftast inte kom-
plett utlinjerad av mukosa.

Inflammatoriska jättedi-
vertiklar. Uppstår genom en
perforation av mukosa och
submukosa, utan perfora-
tion ut i fri bukhåla, med lo-
kal abscessbildning och bil-
dande av en håla. Väggen in-
nehåller inflammatorisk fi-
brös vävnad.

Äkta jättedivertiklar.
Medfödda missbildningar.
Innehåller kolons alla väg-
glager.

Jättepseudodivertiklarna
är den vanligaste typen [5].
Diagnosen ställs oftast ge-
nom kolonröntgen men en-
dast 60 procent kontrastfylls
[2, 6]. Åldern vid diagnos va-
rierar mellan 27 och 89 år,
med högst incidens över 70 år [6]. De
yngsta patienterna har oftast äkta jätte-
divertiklar [4]. Tre typer av symtombil-
der har beskrivits [2]: 1. asymtomatisk
palpabel bukresistens; 2. vaga recidive-
rande buksmärtor; 3. akuta divertikulit-
symtom.

Komplikationsfrekvensen vid jätte-
divertiklar i kolon är cirka 20 procent
[1] och består i volvulus av jättediverti-
keln, tunntarmsileus på grund av sam-
manväxningar, adenokarcinom och oli-
ka former av perforationer inkluderan-
de fekal peritonit, fistelbildningar och
abscesser [1-6]. Det finns därför goda
skäl att operera patienten så snart dia-
gnosen ställts. 
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Figur 1. Kolonröntgen visade ett
retningstillstånd med ett flertal divertiklar i
sigmoideum samt en jättedivertikel cirka
17 centimeter i diameter.


