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Enteral nutrition via en nä-
ringsjejunostomi är en både sä-
ker och praktisk metod för att
minska risken för postoperativa
komplikationer och näringsbrist
hos patienter opererade för ma-
lignitet i övre gastrointestinalka-
nalen. Kostnaderna har beräk-
nats till en femtedel av den för
parenteralt given näring. En ret-
rospektiv studie omfattande 58
patienter har granskat hur tidig
postoperativt given enteral nut-
rition tolererats.

Malnutrition – vanlig hos patienter
som skall opereras för malignitet i övre
gastrointestinalkanalen – leder till ökad
risk för postoperativa komplikationer
såsom sårinfektion, pneumoni och risk
för förlängd vårdtid. Den hypermetabo-
lism som cancersjukdom är associerad
med är en av orsakerna till den malnut-
rition man ser hos dessa patienter, men
den främsta bidragande orsaken till un-
dernäring torde vara ett dåligt födointag
[1].

Flera studier har talat för att risken
för postoperativa komplikationer mins-
kar om postoperativ parenteral nutrition
ges [2]. Nya data talar dock för att det är
bättre att ge näringen enteralt. Enteralt
given nutrition anses skydda mot bakte-
riell translokation [3], och flera kliniska
studier har visat att risken för postope-
rativa septiska komplikationer minskar
vid tidigt given postoperativ enteral
nutrition jämfört med parenteralt given
nutrition [4, 5].

En del kirurger
fortfarande tveksamma
Trots de beskrivna fördelarna med ti-

dig postoperativ enteral nutrition är en
del kirurger tveksamma till att anlägga
en jejunostomi för enteral nutritionstill-
försel. Orsaken till detta är sannolikt ti-
digare publicerade rapporter om en hög
frekvens komplikationer efter närings-
jejunostomi och en rädsla för att patien-
ten skall utveckla gastrointestinala
komplikationer till den enteralt givna
näringen [6, 7].

Målsättningen med den retrospekti-

va undersökning som redovisas här var
att undersöka hur tidigt postoperativt
given enteral nutrition via en näringsje-
junostomi tolereras av patienter som
opererats för malignitet i övre mag–
tarmkanalen.

MATERIAL OCH METOD
Vi studerade journaler för 58 konse-

kutiva patienter med malignitet i övre
mag–tarmkanalen och som erhållit en-
teral nutrition via en näringsjejunosto-
mi mellan 1993 och 1995. Patientdata
redovisas i Tabell I.

En näringsjejunostomi anlades hu-
vudsakligen för två grupper: dels efter
kurativ eller palliativ kirurgi för malig-
nitet i övre mag–tarmkanalen och pati-
enten bedömdes inte kunna försörja sig
per os under minst fem dagar postope-
rativt, dels när den explorativa laparoto-
min påvisat en inoperabel malignitet
och patienten bedömdes kunna  komma
att vara i behov av palliativt nutritions-
stöd [8].

Vi har använt en kommersiellt fram-
ställd jejunostomi-kit (Jejuno-Cath,
Pfrimmer-Nutrica, Erlangen, Tysk-
land). Katetern förs genom bukväggen
ungefär i höjd med naveln och tunnele-
ras därefter in i övre jejunum 20–30 cm
aboralt från ligamentum Treitz eller
närmaste anastomos. Katetern förs in i

tarmen inom en tobakspungssutur och
fästs därefter vid platsen för kateterin-
trädet i bukväggen med fyra suturer (Fi-
gur 1). Ingreppet avslutas med att kate-
terns funktion kontrolleras genom att
koksalt sprutas i katetern.

Anläggning av en näringsjejunosto-
mi förlänger det operativa ingreppet
med ca 10 minuter.

En enteral polypeptidlösning har an-
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Figur 1. Schematisk bild av
näringsjejunostomi där katetern
tunneleras genom tarmväggen i aboral
riktning ca 20–30 cm från ligamentum
Treitz eller närmaste anastomos.
Katetern fästs i huden med ett par icke
resorberbara suturer.



vänts (1 kcal/ml), och på grund av kate-
terns tunna diameter har en pump krävts
för att säkerställa tillförseln. Närings-
lösningen ger en fullgod tillförsel av
fettsyror, protein, spårämnen och vita-
miner. Vi använder oss av ett speciellt
schema, där tillförseln av enteral nä-
ringslösning ökas successivt under fyra
dagar (Tabell II) till dess att patientens
fulla nutritionsbehov kan täckas via je-
junostomin.

Tillförsel per os påbörjades efter det
att patienten hade haft gasavgång
och/eller röntgenologisk kontroll påvi-
sat en tät anastomos i de fall där resek-
tion gjorts. Patienter som erhålligt jeju-
nostomin i palliativt syfte, eller inte helt
klarade av att försörja sig per os, skrevs
hem med jejunostomin på plats och för-
seddes med utrustning för fortsatt nutri-
tionstillförsel i hemmet.

Hos övriga patienter avlägsnades
jejunostomin två till tre veckor efter
operationen och fisteln slöts snabbt
spontant i samtliga fall.

Följande parametrar studerades vid
journalgenomgången: tidpunkt för start
av enteral nutrition (operationsdagen =
dag 0) och tillförsel per os, kroppsmas-
seindex (body mass index, BMI, kg/m2)
preoperativt och två veckor postopera-

tivt, samt eventuella komplikationer
som kunde härröra från jejunosto-
min och den enterala nutritionstillför-
seln.

RESULTAT
Komplikationer till föjd av den ente-

rala nutritionen via jejunostomin var få
och lindriga. Inga dödsfall till följd av
den enterala nutritionstillförseln eller
jejunostomin noterades. Den vanligaste
komplikationen var diarré (mer än tre
lösa tarmtömningar per dag), som note-
rades hos fem patienter (9 procent). Di-
arrén behandlades antingen genom byte
av näringslösningsfabrikat – dessa lös-
ningar skiljer sig något åt i sammansätt-
ningen – och/eller minskning av tillför-
seltakten. 

Två patienter (3 procent) utvecklade
en lokal hudinfektion vid katetern. Des-
sa behandlades med incision i lokalbe-
dövning. En patient drabbades av kate-
terobstruktion, vilket löstes genom son-
dering, och en patient drog av misstag ut
katetern. En ny kateter kunde omedel-
bart anläggas i den gamla kateterkana-
len.

Vikten (BMI) var oförändrad två
veckor postoperativt hos de 31 patienter

där BMI kunde beräknas, och tidig start
av den enterala nutritionstillförseln var
i regel  möjlig (Tabell III). 

DISKUSSION
Denna undersökning har visat att ti-

dig postoperativt given enteral nutrition
via en näringsjejunostomi är både prak-
tisk och fri från allvarliga komplikatio-
ner hos patienter som genomgått kirur-
gi för malignitet i övre gastrointestinal-
kanalen. Patienternas kaloribehov kun-
de i regel säkerställas enteralt på femte
postoperativa dagen och ingen postope-
rativ viktnedgång noterades. Som fram-
går av Tabell III kunde vi inte riktigt föl-
ja vårt schema för tidig start av enteral
nutrition (Tabell II). Orsaken till detta
var initiala inkörningsproblem. Under
senare delen av studietiden följdes dock
schemat utan problem.

Våra resultat skiljer sig från andra
publicerade rapporter om jejunostomi-
er. I en undersökning av 143 patienter
noterades en komplikationsfrekvens på
55 procent, varav 8 procent svåra kom-
plikationer. Fem patienter dog i perito-
nit efter tunntarmsnekros [8].

Andra undersökningar har visat på
höga frekvenser av aspiration [6], före-
komst av sepsis [9] och pneumatosis in-
testinalis [10] efter anläggande av jeju-
nostomi.

Skillnad mellan äldre
och nyare undersökningar
Dessa nedslående resultat kommer

alla från äldre undersökningar. Nyare
studier visar liknade resultat som våra
[11-14]. I en undersökning från Eng-
land, som omfattande samma antal pa-
tienter med malignitet i esofagus och
ventrikel, erhölls samma resultat. Un-
dantaget var att en patient fick reopere-
ras då katetern lossnat och hamnat intra-
peritonealt, vilket orsakade att närings-
lösningen hamnade i bukhålan med sep-
sis som följd [14].

Det är möjligt att skillnader i den tek-
nik (sämre fixation mot bukväggen) och
utrustning (grövre dimension på kate-
tern) som används för att anlägga jeju-
nostomin påverkar komplikationsfre-
kvensen, och att sättet att tillföra nä-
ringslösningen (med eller utan
pump/varierande typ av näringslös-
ning) kan påverka risken för gastroin-
testinala komplikationer. Detta kan för-
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Tabell I. Basala data för patienter som erhållit tidig postoperativ enteral nutrition via en nä-
ringsjejunostomi efter operation för malignitet i övre gastrointestinalkanalen. Värden är redovi-
sade som medelvärde.

Kategori Antal Män/Kvinnor BMI före operation Ålder, år

Kurativ kirurgi
Ventrikelcancer 21 16/5 21,5 65,3
Esofaguscancer 10 8/2 21,1 63,3
Annat 9 6/3 21,9 51,2

Palliativ kirurgi
Ventrikelcancer 14 8/6 20,2 71,3
Esofaguscancer 2 2/0 18,4 70,1
Annat 2 1/1 20,1 69,5

Totalt 58 41/17 21,0 65

Tabell II. Schema för tidig postoperativ enteral näringstillförsel via en näringsjejunostomi (ope-
rationsdagen = dag 0).

Postoperativ dag Enteral nutrition (1 kcal/ml) Intravenös tillförsel

0 500 ml vatten Klara lösningar
1 250 ml vatten + 250 ml enteral Klara lösningar

näringslösning
2 1 000 ml enteral näringslösning Vitrimix 1 000 kcal
3 1 500 ml enteral näringslösning Vitrimix 1 000 kcal
4 2 000 ml enteral näringslösning 0

Tabell III. Tidpunkt för start av enteral nutrition, samt BMI. Värden redovisade som medelvärden ±SD; dag 0 = operationsdagen.

Start enteral Fullständig enteral Start per os, BMI före BMI 2 veckor efter
Kategori Antal nutrition, dagar nutrition, dagar dagar operation operation

Kurativ 26 2,1 ± 1,0 6,2 ± 1,1 6,2 ± 1,4 20,0 ± 3,3 20,2 ± 3,1
Palliativ 5 0,8 ± 0,4 4,6 ± 0,8 1,6 ± 0,4 19,3 ± 1,9 19,2 ± 2,1

Totalt 31 1,9 ± 1,0 5,9 ± 1,2 5,5 ± 2,1 19,9 ± 3,1 20,0 ± 2,8



klara den skillnad som föreligger mel-
lan äldre och nyare undersökningar.

Fördelar
Enteral nutrition har flera tänkbara

fördelar framför parenteral nutrition.
Det föreligger mindre risk för translo-
kation av bakterier genom tarmväggen
och mindre risk för allvarliga infektiösa
komplikationer [4]. Den enterala nutri-
tionstillförseln har en trofisk effekt på
tunntarmsslemhinnan med ett bättre
substratutnyttjande som följd [1]. Nya
data visar att näringslösningar som be-
rikas med ribonukleinsyra (RNA), argi-
nin och omega-3-fettsyror kan ha en
bättre effekt än standardlösningar. Hos
möss med brännskador sjönk mortalite-
ten hos dem som fick berikad enteral
näringslösning jämfört med icke beri-
kad näringslösning [15]. Liknade resul-
tat har påvisats hos patienter med
brännskador [16].

I en undersökning av patienter som
opererats för malignitet i övre gastroin-
testinalkanalen fann Daly och medarbe-
tare att patienter som erhållit berikad
enteral näringslösning hade en signifi-
kant lägre frekvens postoperativa infek-
tioner och sårkomplikationer än de som
fått standardlösningar [17]. Dessutom
kunde de patienter som erhållit berikad
enteral näringslösning skrivas hem tidi-
gare än kontrollgruppen. Liknande re-
sultat har redovisats från Italien hos pa-
tienter som opererats för ventrikel- och
pankreascancer [18].

Uppläggningen 
inte alltid invändningsfri
Uppläggningen av dessa undersök-

ningar har dock inte alltid varit helt in-
vändningsfri. I vissa undersökningar
som jämfört parenteral och enteral nut-
rition har skillnaden i innehållet mellan
de olika nutritionslösningarna varit stor
[19], och till exempel Dalys [17] under-
sökning har kritiserats på grund av ran-
domiseringsmetodiken. Resultaten bör
därför tolkas med detta i minne, men det
är helt klart att en eventuell immunmo-
dulerande effekt av olika enterala nutri-
tionslösningar är en intressant tanke
som kräver mer studium.

Enteral nutrition
smidig att hantera
Vi har som princip att i största möjli-

ga mån ge näring enteralt. Patienter som
utreds för malignitet i esofagus erhåller
tidigt en endoskopiskt anlagd gastrosto-
mi för att säkerställa nutritionstillför-
seln och motverka den tarmatrofi som
uppstår vid parenteralt given näring.
Den postoperativa nutritionen kommer
att ges i en tarm som har maximal kapa-
citet att klara enteral nutrition. Sanno-
likt minskar detta frekvensen biverk-
ningar av den enterala nutritionen och

patienten kan möjligen mobiliseras
snabbare.

I fall där den explorativa laparoto-
min visar att cancern är inoperabel har
vi valt att anlägga en jejunostomi för att
säkerställa nutritionstillförseln under
patientens kvarvarande tid i livet. En nä-
ringsjejunostomi kan lätt användas av
patienten i hemmet och kräver mindre
insats av hemsjukvård. Näringslösning-
arna kan lagras i rumstemperatur, till
skillnad från intravenösa näringslös-
ningar som behöver förvaras i kylskåp.
Enteral näringstillförsel ter sig dessut-
om som mer fysiologisk för många pa-
tienter, och kan därför bidra till att höja
livskvaliteten. Kostnaden för enteral
näringstillförsel har av oss beräknats till
en femtedel av den för parenteralt given
näring [20].

Vi anser att postoperativ tidigt given
enteral näring genom en näringsjeju-
nostomi hos patienter som opereras för
malignitet i övre gastointestinalkanalen
är en teknik behäftad med få komplika-
tioner. Den tolereras dessutom väl av
patienterna.
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