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Pankreas förlopp framför ryggraden
medför ett utsatt läge för organet vid
stumt våld mot buken. Symtomen vid
avslitning av pankreasgången är initialt
vaga och blir lätt förbisedda [1]. Att en-
dast anlägga dränage av buken vid för-
bisedd gångskada medför risk för all-
varliga komplikationer såsom fistel,
abscess och pseudocysta [2-4]. Paren-
kymkontusion utan skada på huvud-
gången läker vanligtvis utan operativ
behandling. Diagnostik av gångskada
är således av avgörande betydelse för
den operativa handläggningen av pati-
enten. Värdet av intraoperativ ERP för
val av kirurgisk strategi på barn vid
misstanke om pankreasgångsskada il-
lustreras med tre fall. 

Cykelstyre mot buken
En sjuårig gosse med lindrig astma

sökte initialt vid vårdcentral med anled-
ning av tilltagande buksmärtor som de-
buterat i samband med att han en stund
tidigare cyklat omkull och därvid fått
änden av styrstången mot bukens övre
del. Pojken remitterades vidare till kir-
urgakuten vid ett länsdelslasarett. Han
angav vid ankomsten smärta uppe till
vänster i buken. Vid klinisk undersök-

ning noterade man ett skrapmärke i hu-
den under vänster arcus och måttlig
smärta vid palpation. Antalet leukocy-
ter i blodet var normalt och amylasakti-
viteten i serum var utan anmärkning.

Vid ultraljudsundersökning av bu-
ken fann man en uppdrivning av pan-
kreassvansen men ingen mjältskada el-
ler fritt utflytande vätska i buken.

Patienten, som var cirkulatoriskt sta-
bil, lades in för observation. Han fick ef-
ter hand mer ont i buken varför datorto-
mografi gjordes varvid misstanke om
att pankreas var avsliten i nivå med cor-
pus väcktes. Vidare observerades ett he-
matom kring pankreassvansen som
sträckte sig ut mot mjälten (Figur 1).

Blodig kräkning
Sex timmar efter ankomsten fick pa-

tienten en blodig kräkning och han re-
mitterades akut (transport med ambu-
lanshelikopter) till Norrlands Universi-
tetssjukhus. Vid laparotomi ett halvt
dygn efter olyckstillfället noterades
svullnad av samt ett hematom i och om-
kring corpus pancreatis. Lacerationen
av pankreas diagnostiserad vid datorto-
mografi var ej synlig vid inspektion. Då
gångskada ej kunde uteslutas gjordes
ERP varvid man bekräftade att pan-
kreasgången var hel varför man avstod
från vidare exploration av pankreas.

Vid endoskopin noterades slemhin-
nerifter i fundus ventriculi som förkla-
ring till den blodiga kräkningen. Bursa
omentalis samt bukhålan dränerades.
Efter ett dygns observation på intensiv-
vårdsavdelning överflyttades patienten
till barnkirurgisk vårdavdelning. Dräna-
gen avlägsnades fjärde respektive sjätte
dagen efter operationen och han var helt
smärtfri efter en vecka. All parenteral
vätske- och näringstillförsel avslutades
den åttonde postoperativa dagen. Pati-
enten fick cefuroxim och metronidazol i
sju dagar. Det postoperativa förloppet
var komplikationsfritt och gossen
skrevs ut den 16:e postoperativa dagen.

Planerad datortomografi en månad
efter olyckan visade en antydd defor-
mering av pankreas efter lacerationen
och att pankreassvansen var antytt
breddökad. Gossen mår fem månader
efter olyckan väl.

Fall 2 och 3 som tidigare rapporterats

[5] återges här i korthet. En 14-årig poj-
ke lades in ett och ett halvt dygn efter
det att han fallit över bygeln på en vipp-
gunga, och en 12-årig flicka lades in ett
halvt dygn efter det att hon liggande på
rygg fått ribban av ett fotbollsmål över
epigastriet.

Båda hade uttalad palpatorisk ömhet
ovan navelplanet men ingen peritonit.
Antalet leukocyter i blodet var lätt för-
höjt medan amylasaktiviteten i serum
var cirka 20 gånger över referensvär-
desgränsen. Vid ultraljudsundersök-
ning av pojken upptäcktes vätska retro-
peritonealt och en cysta med 18 mm i
diameter i pankreashuvudet, medan
man hos flickan fann vätska i ventri-
keln, duodenum samt i recessen mellan
rectum och uterus. Datortomografi på
båda patienterna avslöjade ökad mängd
vätska i bukhålan samt retentionsventri-
kel. Med anledning av allt mer påverkat
allmäntillstånd samt tilltagande buk-
smärtor beslöts om explorativ laparoto-
mi, bland annat på grund av misstänkt
pankreasskada.

Efter nedsövning av pojken gjordes
ERP varvid man i nivå med collum ob-
serverade extravasation av röntgenkon-
trastmedel men ingen kontrastfyllnad
av gången distalt om collum. Vid lapa-
rotomi fann man komplett avslitning av
pankreas i nivå med collum men inga
skador på övriga bukorgan. Den proxi-
mala änden av pankreasgången ligera-
des och transsektionsytan översyddes.
Corpus och cauda exstirperades medan
mjälten sparades. Patienten skrevs ut
efter nio dygn och mår fem år efter
olyckan väl.

Vid laparotomi av flickan observera-
des ett hematom och maceration i col-
lumnivå varför ERP gjordes med sam-
ma fynd som hos pojken. Det macerera-
de avsnittet av pankreas exciderades
och den proximala änden av pankreas
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behandlades som i det förra fallet. Den
distala änden dränerades med Roux-
anastomos. Patienten skrevs ut två
veckor efter operationen och mår två år
efter olyckan väl.

I alla tre fallen användes Olympus
JF100 videoduodenoskop. Papillen ka-
nylerades med en 5 F standardkateter
med patienterna liggande på rygg. In-
jektionen av röntgenkontrastmedel
gjordes under kontinuerlig genomlys-
ning med en standard-C-båge. Tidsåt-
gången för undersökningen var mindre
än 20 minuter hos alla patienterna.

Diskussion
Hos patienter som ådragit sig våld

mot buken kan förhöjda pankreasen-
zymnivåer i perifert blod väcka miss-
tanke om pankreasskada men resultaten
möjliggör inte gradering av skadan. Da-
tortomografi och ultraljudsundersök-
ning torde ej ge slutgiltigt svar på frågan
om gångskada med mindre än att frak-
turändarna av pankreas är klart disloke-
rade från varandra.

Fynd av fritt utflytande vätska i bu-
ken vid dessa undersökningar betyder
inte att man genom inspektion vid lapa-
rotomi alltid kan avgöra gångstatus. Ex-
ploration av lacererad pankreas kan i sig
medföra skada på intakt gång. Patogno-
mona tecken för gångskada saknas såle-
des vid både ultraljud och datortomo-
grafi av pankreas [6, 7]. Möjligtvis
skulle magnetisk resonsanspankreato-
grafi kunna ha högre sensivitet för
gångskada än datortomografi. Kanyle-
ring av pankreasgången via duodenoto-
mi för kontrastmedelsingjutning är
möjlig i de flesta fall men medför ökad
incidens av postoperativa komplikatio-
ner [8, 9]. 

Diagnos av pankreasgångsskada
med preoperativt utförd ERP på vuxna
har beskrivits [4, 7, 10]. Vid misstanke
om gångruptur kan ERP och laparotomi
under samma narkos vara resursbespa-

rande. Förlängningen av operationsti-
den som undersökningen medför torde,
jämfört med den diagnostiska vinsten,
vara utan betydelse för behandlingsre-
sultatet. De beskrivna fallen visar att re-
sultatet av intraoperativ ERP på barn
och troligtvis även på vuxna som ådra-
git sig våld mot buken kan ligga till
grund för beslut om operativ strategi.
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Figur 1. Kontrastförstärkt datortomogram
som visar laceration (pil) av corpus
pancreatis.
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