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Låg morbiditet och låg incidens av
allvarliga komplikationer samt post-
operativa fördelar har ökat antalet lapa-
roskopiska kolecystektomier. Denna
ökning kan förstås även innebära en ök-
ning i numerära antalet lågfrekventa
komplikationer. Vi vill med denna fall-
beskrivning belysa vikten av tidig miss-
tanke om och diagnos av koldioxidem-
bolism samt peka på differentialdia-
gnostiska och terapeutiska övervägan-
den.

Laparoskopi för såväl diagnos som
terapi är väletablerad inom gynekolo-
gin. 1990-talet har inneburit en explo-
sionsartad ökning av laparoskopiska in-
grepp, då också allmänkirurger tillägnat
sig tekniken. Då antalet ingrepp ökar
och sprids på flera operatörer kommer
även lågfrekventa komplikationer att
öka numerärt. En sådan lågfrekvent
komplikation vid laparoskopi är kol-
dioxidemboli.

Incidensen är okänd och varierar i
litteraturen [1-4] med en relativt hög
mortalitet [3, 5-7]. Sannolikt är dock
koldioxidläckage till blodbanan mycket
vanligt men passerar oftast subkliniskt
[4]. Genesen är förstås att kommunika-
tion uppstår mellan insufflerad gas och
blodcirkulation på den venösa sidan,
där trycket underskrider intraabdomi-
nella insufflationstrycket av koldioxid.
En liten skada/kommunikation kan pas-

sera odiagnostiserad, men en större kol-
dioxidemboli är förstås potentiellt en
fatal komplikation, varför tidig miss-
tanke och diagnos och terapi är av yt-
tersta vikt.

Vi beskriver ett fall med lyckad ut-
gång.

Fallbeskrivning
Patienten är en 69-årig normalviktig

man. Han röker inte och är kardiopul-
monellt frisk. Tidigare i livet opererad
B II, han har haft högersidig njursten
med i efterförloppet operativt åtgärdat
ärrbråck. Mannen kom in för laparosko-
pisk kolecystektomi eftersom han sex
månader före ingreppet hade ultraljuds-
verifierad kolecystit och cholecystolit-
hiasis med kvarstående periodvis värk
under höger arcus med korrelation till
viss föda.

Ingen tidigare ikterus. Ultraljuds-
mässigt normalvida djupa gallvägar.
Laboratoriemässigt opåverkat leversta-
tus.

Operatören hade vid detta tillfälle er-
farenhet av ett hundratal laparoskopiska
kolecystektomier.

Operationen företogs i sedvanlig in-
tubationsnarkos med induktion av Pen-
tothal 4 mg/kg samt Leptanal 2,5 µg/kg.
Därefter upprätthölls adekvat narkos-
djup med Isofluran och lågflödesmeto-
dik.

Fyra portar infördes på sedvanliga
platser (vid övre kanten av naveln, ca 3
cm nedom processus xiphoideus, i na-
velhöjd på höger sida medioklavikulärt
och i navelhöjd på höger sida främre ax-
illarlinjen). Detta skedde komplika-
tionsfritt. Insufflationstrycket av koldi-
oxid sattes till 12 mm Hg. Denna nivå
överskreds inte under operationen.

Relativt rikligt med adherenser efter
tidigare operativa ingrepp, liksom en
hård fibrotisk gallblåsa med inkilad
slutsten, försvårade dissektionen, som
blev mödosam. Slutligen kunde dock
peroperativ kolangiografi utföras, som
visade en normal anatomi och normala
avflödesförhållanden samt inga kon-
krement i djupa gallvägar.

Ductus cysticus delades mellan
clips, liksom arteria cystica. Gallblåsan
låg relativt djupt i levern men kunde
successivt lösas med diatermi. Då mer

än 2/3 av gallblåsan lösts från leverbäd-
den uppstod en venös blödning i vin-
keln mellan gallblåsan och dess centra-
la fäste i leverbädden. 

Patienten fick ökad hjärtfrekvens,
125/minut, och blev trycklös. Ett nytill-
kommet blåsljud, s k windmill murmur,
hördes över hjärtat stetoskopiskt och
kunde till och med palperas. Misstanke
om koldioxidemboli uppstod, och utan
föregående spolning avbröts omedel-
bart insufflering av koldioxid. Patienten
tippades till vänster i Trendelenburg-
läge, och omedelbar laparotomi före-
togs. CVK via vena jugularis interna dx
lades akut, men gas eller skum kunde ej
aspireras. Man frångick även lågflödes-
tekniken och hyperventilerade patien-
ten med 100-procentigt O2. Blödningen
stoppades med kompression. 

Under ca 2 minuter kunde man ej
mäta blodtryck, vare sig palpatoriskt
över arteria radialis eller auskultatoriskt
över arteria brachialis. Dock palperades
carotispulsar under hela förloppet.
Hjärtfrekvensen var 125/minut, O2-sat
som lägst 70 procent, dock ingen pupill-
dilatation. Blodtryck, puls och O2-sat
normaliserades. Suturligatur slöt kärlet
i leverbädden. Resterande knappa tre-
djedel av gallblåsans anfästning mot le-
verbädden löstes och operationen kun-
de avslutas. 

Postoperativt EKG visade inga ny-
tillkomna förändringar. Hjärtekokar-
diografi visade inga tecken till klaffska-
da. Neurologiskt status visade ingen på-
verkan. Kontroll vid två veckor och vid
tre månader postoperativt var helt utan
tecken på några sequelae. Patienten och
anhöriga var fullt informerade om för-
loppet.

Diskussion
Koldioxidemboli är alltså potentiellt

en letal komplikation, varför tidig miss-
tanke/diagnos är av yttersta vikt. Kol-
dioxidemboli via vena cava till höger
förmak skapar ett »gaslås» med åtföl-
jande sänkt venöst inflöde till hjärtats
högra sida. Härvid följer sänkt hjärtmi-
nutvolym och därmed hypotoni, desatu-
ration och takykardi, varvid snart vitala
organ skadas och död inträder. 

Differentialdiagnos vid hypotoni,
desaturation och takykardi i samband
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Ju fler laparoskopiska kole-
cystektomier som utförs, desto
fler koldioxidembolier kommer
att kunna uppstå som komplika-
tion till ingreppet.

En fallbeskrivning med lyck-
ad utgång presenteras. Differen-
tialdiagnostiska och terapeutis-
ka problem diskuteras.



med laparoskopi är framför allt pneu-
mothorax, pneumomediastinum, lung-
emboli och koldioxidembolism. 

Även diagnoserna diafragmaruptur,
hjärtinfarkt, trikuspidalisklaffruptur,
blödning, excessivt intraabdominellt
tryck, vasovagal reaktion, hypoventila-
tion bör beaktas [8].

Diagnosen blir förhoppningsvis up-
penbar vid ett nytillkommet pansysto-
liskt blåsljud (windmill murmur) i kom-
bination med triaden hypotension/de-
saturation/takykardi. Av detta skäl re-
kommenderar vi prekordial stetoskopi
framför allt vid initiala koldioxidinsuff-
lationen och under gallblåsedissektio-
nen från leverbädden [7]. Vid genom-
gång av litteraturen [5, 8, 9, 11, 12] vi-
sar det sig att just nytillkommet blåsljud
varit det symtom som lett till misstanke
och säkerställande av diagnosen.

Genesen är förstås tillträde av in-
traabdominell gas till blodcirkulatio-
nen. För undvikande av detta rekom-
menderar vi:
– öppet införande, dvs under ögats och

fingrets kontroll, av första troakaren
utan mandrin innan gas insuffleras i
stället för att blint införa Verres nål,

– lägsta möjliga peroperativa intraab-
dominella tryck hålls, vanligen 6–8
mm Hg. Om larmgräns överskrids
(vanligen 12–15 mm Hg) skall ome-
delbart gas exsuffleras tills önskat
tryck åter erhållits.
Dessutom illustrerar ju vårt fall den

tidigare kända sanningen att operatio-
nen inte är avslutad förrän så verkligen
är fallet, dvs att man inte skall slå sig till
ro då »bara» en liten resterande perifer
del av gallblåsans anfästning i leverbäd-
den kvarstår.

När väl diagnosen koldioxidemboli
blir uppenbar rekommenderar vi att föl-
jande utförs omedelbart och helst si-
multant:
– Sänk utan dröjsmål det intraabdomi-

nella trycket – »skopen ut!» »gasen
ut!»

– Tippa huvudändan och rotera bordet
åt vänster (Durants läge)

– Hyperventilera patienten med 100-
procentig O2.

– CVK (helst via v jugularis interna)
för att om möjligt aspirera »skum-
met» i högerhjärtat.

– HLR.
– Laparotomi för åtgärd av kärlska-

dan.
Absorption från blodbanan av koldi-

oxid är snabb (minuter) jämfört med an-
nan typ av gasemboli [11], vilket åter-
ställer de hemodynamiska brister som
uppstått. Tidigare publicerade artiklar
om koldioxidemboli har ofta kommen-
terat den snabba återhämtningen och
den relativt benigna postoperativa ut-
vecklingen, givetvis under förutsätt-
ning att tidig diagnos och åtgärd gjorts

[5, 8, 12, 13]. Detta kräver dock ett nära
och öppet samarbete mellan kirurg och
anestesiolog, vilket var en förutsättning
för den goda utgången för vår patient.
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