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Under 1980-talet utvecklades den
öppna gallkirurgin mot mindre snitt,
vilket medförde kortare sjukhusvistelse
och snabbare återgång till arbete än ef-
ter konventionell kolecystektomi [1, 2].
Detta rönte dock föga uppmärksamhet,
enär den laparoskopiska kolecystekto-
min introducerades under 1980-talets
sista år och därefter blev allmänt accep-
terad i västvärlden. År 1994 utfördes 61
procent av alla kolecystektomier i Sve-
rige med laparoskopisk teknik [3]; mot-
svarande siffra för Stockholms län var
80 procent [4].

Det kan nu vara av intresse att refe-
rera tre aktuella undersökningar som i
hög grad ökat vår kunskap om kirurgisk
behandling av gallstenssjukdom.

En grundlig
litteraturgenomgång
Våren 1996 publicerades en littera-

turgenomgång finansierad av det eng-
elska hälsodepartementet och baserad
på sex månaders arbete av fem författa-

re [5]. Två av dessa, Russel och Roys-
ton, är mycket erfarna laparoskopister,
Black är professor i »health service re-
search», Devlin är chef för Surgical Ep-
idemiology and Audit Unit vid Univer-
sity College i London och Downs är
forskare vid samma enhet.

Författarna sökte med ledning av till-
gänglig litteratur från januari 1987 till
oktober 1994 samt pågående icke publi-
cerade undersökningar besvara följan-
de frågor:

– Är laparoskopisk kolecystektomi
lika effektiv som konventionell kole-
cystektomi och minilaparotomi vid
behandling av patienter med symto-
matisk gallstenssjukdom? (Minila-
parotomi = kolecystektomi med an-
vändning av ett 5–7 cm långt hud-
snitt.)

– Är laparoskopisk kolecystektomi
lika säker som eller säkrare än kon-
ventionell kolecystektomi och mini-
laparotomi?

– Är postoperativ återhämtning efter
laparoskopisk kolecystektomi snab-
bare än efter konventionell kolecyst-
ektomi och minilaparotomi?

Samtliga identifierade arbeten klas-
sificerades efter uppläggning (från ran-
domiserade kontrollerade studier till
operationsserier med mer än 100 opera-
tioner), intern validitet (tillförlitlighet)
samt extern validitet (generaliserbar-
het). Efter en kritisk genomgång av 841
arbeten kvarstod 15 randomiserade
kontrollerade studier och 21 prospekti-
va icke randomiserade studier, vilka
alla granskades ingående. Eftersom
dessa gav föga information om kompli-
kationsfrekvens, resultat mer än sex
månader efter operation samt extern va-
liditet granskades ytterligare 38 studier,
varav 24 laparoskopiserier, avseende
komplikationsfrekvens.

Författarnas konklusioner återges i
separat ruta. De sammanfattade sina re-
kommendationer på följande sätt:

– Kirurger bör inte uppmuntras att er-
sätta minilaparotomi med laparosko-
pisk kolecystektomi.

– System för att klassificera och gra-
dera komplikationer efter (gall)kir-
urgi bör utvecklas.

– En stor populationsbaserad kohort-
studie bör göras för att erhålla tillför-
litliga data avseende långtidsresultat
(komplikationsfrekvens, återhämt-
ning, livskvalitet och patienttill-
fredsställelse) efter laparoskopisk
kolecystektomi, konventionell kole-
cystektomi respektive minilaparoto-
mi.

Epokgörande studie
Ali Majeed och medarbetare från

Sheffield redovisade den första studien
[6] som sökte eliminera den bias som
beror på kirurgens inställning till gall-
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Downs och medarbetare [5] presen-
terar följande konklusioner:
– Det fanns inga bevis för skillnader i

symtomlindring metoderna emellan:
laparoskopisk kolecystektomi, kon-
ventionell kolecystektomi eller mini-
laparotomi.

– Det fanns svaga bevis för att både
mortalitet och total komplikations-
frekvens var lägre efter laparosko-
pisk kolecystektomi än efter konven-
tionell kolecystektomi, men inga be-
vis för en skillnad mellan laparosko-
pisk kolecystektomi och minilaparo-
tomi härvidlag.

– Det fanns svaga bevis för att frekven-
sen av gallgångsskador var högre ef-
ter laparoskopisk kolecystektomi än
efter såväl konventionell kolecystek-
tomi som minilaparotomi.

– Det fanns starka bevis för att laparo-
skopisk kolecystektomi nedsätter
postoperativ lungfunktion mindre än
både konventionell kolecystektomi
och minilaparotomi, men den klinis-
ka betydelsen av detta är okänd.

– Kirurgens träning, erfarenhet och
förmåga har sannolikt stor betydelse
för komplikationsrisken.

– Det fanns ingen säkerställd skillnad
avseende homeostas (förändring
av akuta fasproteiner, hormoner,
immunförsvar) mellan laparosko-
pisk kolecystektomi, konventionell
kolecystektomi, och minilaparoto-
mi.

– Det fanns starka bevis för att posto-
perativ smärta upplevs mindre efter
laparoskopisk kolecystektomi än ef-
ter konventionell kolecystektomi el-
ler minilaparotomi.

– Postoperativ sjukhusvistelse efter la-
paroskopisk kolecystektomi och mi-
nilaparotomi är likartad. Den är san-
nolikt längre efter konventionell ko-
lecystektomi.

– Skillnaden mellan laparoskopisk ko-
lecystektomi och konventionell ko-
lecystektomi/minilaparotomi beträf-
fande återgång till normal aktivitet,
inkluderande arbete, har sannolikt
överskattats.

Slutsatser om laparoskopisk kolecystektomi



operation [7], en attityd som ofta i sin
tur återspeglas i förväntningar från pati-
enter, anhöriga och vårdpersonal. Pati-
enter med symtomgivande gallstens-
sjukdom tillfrågades preoperativt om
de ville delta i den aktuella undersök-
ningen och randomiserades (100 i varje
grupp) omedelbart före operation till
antingen laparoskopisk kolecystektomi
eller minilaparotomi. Exklusionskrite-
rier var ikterus, morbid obesitas
(kroppsmasseindex >45), graviditet,
levercirros och misstänkt/säker cancer.

Alla patienter erhöll samma aneste-
si, och bupivakain gavs lokalt i porthål
(vid laparoskopisk kolecystektomi) el-
ler interkostalt (vid minilaparotomi).
Laparoskopisk kolecystektomi utfördes
på sedvanligt sätt, minilaparotomi me-
delst transversell högersidig subxifoi-
dal incision. Kolangiografi eftersträva-
des och genomfördes vid 81 procent av
alla operationerna. Vid behov av kole-
dokusexploration konverterades lapa-
roskopisk kolecystektomi till öppen
operation.

Efter operationen fick alla patienter
samma förband. Varken patienterna el-
ler vårdpersonalen informerades om
vilken operation som utförts. Som post-
operativ smärtlindring användes ett pa-
tientstyrt system där 1 mg morfin kun-
de injiceras med minst 5 minuters inter-
vall. Patienterna kunde lämna sjukhuset
närhelst de önskade. Postoperativ kon-
troll utfördes efter tre veckor av en sjuk-
sköterska som inte kände till hur patien-
ten opererats.

Operationstiden var längre för pati-
enter opererade med laparoskopisk ko-
lecystektomi än för dem som genom-
gick minilaparotomi, med ett medelvär-
de (spridning) på 69 (27–140) respekti-
ve 45 (18–142) minuter, vilket är en sta-
tistiskt säkerställd skillnad, P < 0,001.
Antalet komplikationer skilde sig ej
mellan grupperna. En gallgångsskada,
upptäckt och åtgärdad intraoperativt,
noterades bland de laparoskopiskt ope-
rerade patienterna. Beträffande tid till

intag av fast föda, sjukhusvistelse, tid
för återgång till förvärsarbete och nor-
mal aktivitet förelåg inga skillnader
mellan grupperna.

Sjukhusvistelsen, som inkluderade
tid för komplikationer och återintag-
ningar, var lång (medianvärde tre nätter
för båda grupperna), vilket kan ha be-
rott på dels att flertalet patienter opere-
rades på eftermiddagen, dels att patien-
terna själva fick bestämma när de ville
gå hem. Också tiden för återgång till ar-
bete var relativt lång, två och en halv
vecka. Det bör då påpekas att sjukskriv-
ningstiden efter operation i stor ut-
sträckning beror både på tradition och
socioekonomiska faktorer [8-10].

Författarna drar slutsatsen att laparo-
skopisk kolecystektomi kräver längre
operationstid än minilaparotomi, dock
utan att detta ger några signifikanta för-
delar avseende vare sig sjukhustid eller
postoperativ återhämtning.

Epidemiologisk analys
Ovanstående undersökning [6], lik-

som alla arbeten som ingår i Downs’

och medarbetares litteraturgenomgång
[5], kan förväntas vara utförda av speci-
alintresserade och därmed också speci-
ellt kunniga kirurger. Populationsbase-
rade studier är därför ytterst viktiga,
inte minst för att klarlägga förekomsten
av lågfrekventa allvarliga komplikatio-
ner, som t ex gallgångsskador.

En mycket viktig sådan analys ut-
kom våren 1996 [11] omfattande samt-
liga kolecystektomier under fem år ut-
förda i Ontario, Kanada, med dess 9,5
miljoner invånare. Denna undersökning
baseras på diagnosdata vid utskrivning
från sjukhus. Under femårsperioden
1989/90–1993/94 utfördes 108 442 ko-
lecystektomier, vilket innebär en cirka
dubbelt så hög kolecystektomifrekvens
som i Sverige. Trots detta ökade antalet
galloperationer i Ontario med 30 pro-
cent under dessa år. Andelen laparosko-
piska kolecystektomier ökade från 0
procent 1989/90 till 86 procent 1993/
94.

Konverterade laparoskopiska kole-
cystektomier räknades som öppna kole-
cystektomier; 1993/94 bestod 34 pro-
cent av de senare av konverterade lapa-
roskopiska kolecystektomier. Bland pa-
tienter som erhöll laparoskopisk kole-
cystektomi fanns en överrepresentation
av elektivt opererade yngre kvinnor.

Under de fem åren var postoperativ
mortalitet oförändrad (0,29–0,21 pro-
cent), medan relativ risk för återintag-
ning på sjukhus, relativ risk att drabbas
av minst en komplikation samt relativ
risk för gallgångsskada ökade signifi-
kant. Risken för gallgångsskada ökade
från 0,3 procent till 0,9 procent, och var
störst bland patienter som genomgått
öppen kolecystektomi.

Detta är svårtolkat, eftersom en an-
ledning till konvertering och därmed
klassificering som öppen operation, är
peroperativ komplikation, inkluderan-
de gallgångsskada.

Huvuddata ur Ontariostudien visas i
Tabell I. I fortsatta analyser [12, 13]
konstateras att man 1994/95 inte kan se
någon minskning av vare sig total kole-
cystektomifrekvens eller gallgångsska-
defrekvens.

Fortsatt
utvärdering nödvändig
Sheffieldstudien antyder att den

vinst som kommer patienten till del vid
laparoskopisk kolecystektomi är mind-
re än förväntat – om alternativet är
skonsam öppen kirurgi, minilaparoto-
mi. I en kommentar till denna undersök-
ning poängteras att patienter inför kole-
cystektomi bör informeras om både
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Tabell I. Frekvens av gallgångsskada samt relativ risk (RR) för postoperativ mortalitet, återin-
tagning på sjukhus och minst en komplikation efter kolecystektomi i Ontario, Kanada [11]. RR
korrigerad för kön, ålder, bostadsort, typ av sjukhus, intagning (akut/elektiv), diagnos (akut/kro-
nisk); 95 procents konfidensintervall inom parentes.

1989/90 1993/94

Antal kolecystektomier 18 451 24 056
Andel laparoskopisk kolecystektomi 0 procent 86 procent
RR för mortalitet <30 dagar postoperativt 1,00 1,10 (0,72–1,69)
RR för återintagning <30 dagar postoperativt 1,00 1,38 (1,19–1,58)
RR för minst en komplikation 1,00 1,90 (1,75–2,07)
Gallgångsskada efter kolecystektomi 0,30 procent 0,93 procent (P<0,0001)

Översikt
eller medicinsk

kommentar?
Många av Läkartidningens läsare föl-
jer utvecklingen inom olika områden i
internationella specialtidskrifter och
böcker. Om nya rön är av så stor bety-
delse att stora läkargrupper i Sverige
borde informeras om dem kanske en
medicinsk kommentar eller kort över-
sikt i Läkartidningen är motive-rad.
Redaktionen sätter stort värde på artik-
lar där flera aktuella arbeten jämförs
och sammanfattas så att kliniskt viktiga
slutsatser kan dras, likaså på översik-
ter som speglar spännande utveckling
inom en specialitet eller ett ämnesom-
råde.
Skriv eller ring gärna innan du skriver
en artikel av denna typ!
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Heparininducerad trombocytopeni
(HIT) förekommer i två former: Typ I,
där trombocytopenin kommer tidigt, är
måttlig och saknar klinisk betydelse [1-
3]. Typ II är mer ovanlig, med trombo-
cytantal vanligen under 100×109/l, eller
halva utgångsvärdet. Den är en immu-
nologisk reaktion, vilken induceras av
heparinberoende antikroppar som upp-
träder efter fem till tio dagars behand-
ling och utvecklas oberoende av admi-
nistrationssätt, dos eller typ av heparin,
alltså även vid behandling med lågmo-
lekylära hepariner (LMH) [4]. HIT typ
II är viktig att känna till då den är för-
enad med hög mortalitet och kraftigt
ökad trombosbenägenhet både på artär-
och vensidan, så länge heparinbehand-
lingen fortgår. Avgörande för progno-
sen är att heparintillförseln avbryts. Vi
presenterar här ett fall av HIT typ II, i
fortsättningen endast kallad HIT, kom-
plicerad med trombos.

FALLBESKRIVNING
En tidigare hjärtfrisk 74-årig man in-

kom till sjukhuset efter att ha svimmat i
hemmet. Patienten hade tidigare be-

handlats för hypertoni men tog vid in-
sjuknandet inga mediciner. Det fanns
ingen anamnes på trombossjukdom el-
ler blödningsbenägenhet och ingen
känd allergi eller överkänslighet för lä-
kemedel.

EKG visade hjärtinfarkt
Vid ankomsten hade patienten svåra

centrala bröstsmärtor, var orolig och il-
lamående. Blodtrycket var 110/60, och
hjärta och lungor auskulterades utan an-
märkning. EKG visade pågående hjärt-
infarkt och intermittent AV-block III.
Behandling inleddes med isoprenalin-
infusion medan en temporär transvenös
pacemaker lades in via höger vena fe-
moralis. Därefter gavs Actilyse, sam-
manlagt 90 mg under 90 minuter, och en
kontinuerlig heparininfusion (Lövens)
startades. Trombocytantalet (TPK) var
normalt, 170×109/l.

Behandlades med heparin
och pacemaker
Patienten utvecklade en Q-vågs-

infarkt med CKMB(IMX)-stegring till
174 µg/l, utan tecken till reperfusion.
Behandling med dobutamin gavs under
ett dygn på grund av låg hjärtminutvo-
lym. Heparininfusionen avslutades dag
3. Pacemakerbehandlingen, som fort-
satte under tre dygn, komplicerades
med transfusionskrävande blödning i
höger ljumske, med sjunkande Hb från
156 g/l till 79 g/l. Tre enheter erytrocyt-
koncentrat gavs dag 4 och 5 med efter-
följande stabilt Hb. TPK var då
125×109/l. Övrig medicinering var:
Trombyl (dag 2–7), Triatec (dag 4–),
Seloken (dag 7–), acetylcystein (dag
4–13), furosemid (dag 15–). Vibramy-
cin gavs (dag 4–8) för misstänkt bron-
kit.

Dag 7 diagnostiserades en djup ven-
trombos i höger ben. TPK var då
135×109/l. Behandling med heparin i
infusion påbörjades samma dag. Infu-
sionshastigheten reglerades så att
APTT (aktiverad partiell tromboplas-
tintid) hölls inom intervallet 80–120 se-
kunder (referensvärde <42).

Trombocytaggregationstest
Dag 8 inopererades en permanent

pacemaker på grund av kvarstående bi-
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Heparininducerad trombocy-
topeni (HIT) är ett livshotande
tillstånd. Även om det är en
ovanlig komplikation är syndro-
met viktigt att känna till efter-
som snabb diagnos och behand-
ling är helt avgörande. För att
minska risken för HIT bör kort
behandlingstid med heparin ef-
tersträvas.

operativa alternativ och risker [14].
De två andra undersökningarna pekar
båda på behovet av prospektiva redovis-
ningar av samtliga kolecystektomier
inom definierade populationer. Rappor-
ten från Kanada tydliggör att värdering
av en operationsmetod från epidemio-
logisk synpunkt måste omfatta data från
alla patienter som behandlats för sjuk-
domen under den aktuella tiden, inklu-
sive dem som behandlats med andra
metoder.
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