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Den elektiva kirurgin är ett
av de få tillfällen där kroppen
traditionsenligt förbereds för att
genomgå en mer eller mindre
kraftig fysisk påfrestning med
en längre periods fasta (8–20
timmar). Artikeln sammanfat-
tar data som stöder att det kan
vara bättre att förbereda patien-
ten med kolhydratuppladdning
så att nattens fastetillstånd bryts
innan operationen påbörjas.

Fasta från midnatt inför planerad kir-
urgi förelogs som rutin redan i aneste-
sins barndom på 1840-talet. Regeln
kom till för att man ville försäkra sig om
att magsäckens innehåll var minimerat
vid tiden för nedsövning, för att på det-
ta sätt minska risken för aspiration. Se-
nare års studier har också visat att den-
na regel bidragit till att hålla aspira-
tionsfrekvensen mycket låg.

Olsson och medarbetare redovisade i
ett svenskt retrospektivt material om
185 000 anestesier att frekvensen aspi-
ration var ca 1 per 2 300 patienter [1].
Knappt hälften av patienterna fick kli-
niska sequelae efter aspiration, morta-
liteten var 0,2 per 10 000 patienter. As-
pirationer var sex gånger vanligare nat-

tetid än dagtid, och riskerna var större
vid akut än vid elektiv kirurgi.

En annan aspekt, som helt nyligen
tagits upp till granskning, är att kirurgi
efter en natts fasta innebär att patienten
utsätts för stress i ett fastetillstånd. Frå-
gan som nu ställs är om denna metabo-
la inställning är den optimala för att
möta den belastning som kirurgi inne-
bär.

Efter morgonens frukost som start
äter de flesta människor med regelbund-
na och relativt täta intervaller. Insulin
frisätts från pankreas som en reaktion på
födointag, och med hjälp av insulinet
styrs inlagring av födans energi. Insulin
verkar såväl genom direkta effekter som
via påverkan av andra hormonsystem
[2]. Ämnesomsättningen är därför hu-
vudsakligen anabol under dagen [3].

Under en normal natts sömn och fas-
ta kopplar ämnesomsättningen ifrån do-
minansen av insulin. Då utnyttjar krop-
pen den energi som tidigare lagrats in.
Detta kan ske genom att insulinnivåer-
na sjunker, samtidigt som andra hormo-
ner, t ex glukagon och kortisol, succes-
sivt ökar sin insöndring. På morgonen
efter en natts sömn är kroppen mer ka-
tabol i sin inställning än under dagen.

Hypotesen har varit att kroppen i en
given stressituation reagerar häftigare
när belastningen sker vid katabol in-
ställning än den gör anabolt inställd.
Redan den förändring som sker under
nattens fasta skulle vara tillräcklig för
att medföra en negativ belastning för
kroppen under kirurgisk stress. Under-
sökningarna har genomförts då huvud-
sakligen större mängder kolhydrater
tillförts preoperativt. Detta stimulerar
endogen insulinfrisättning, som bryter
nattens fastemetabolism inför operatio-
nen. Effekterna av denna förbehandling
har sedan jämförts med traditionell för-
beredelse med fasta eller tillförsel av
placebo.

Ämnesomsättningen
förändras av kirurgisk stress
Vid alla typer av skada på kroppen

sker snabba förändringar av ämnesom-
sättningen, som blir katabol. Detta svar
på skada anses medierat av frisättning
av stresshormoner och cytokiner [4].
Graden av förändring kan relateras till

skadans storlek: stor skada leder till
kraftig katabol inställning och vice ver-
sa [5]. Hur länge det katabola tillståndet
kvarstår anses också bero på storleken
av det initiala traumat. Sammantaget
har det tillstånd som inträder efter ska-
da karaktären av övergående typ II-dia-
betes, s k posttraumatisk pseudodiabe-
tes. Alla delar av ämnesomsättningen
påverkas, lipolysen ökar och fett oxide-
ras i stället för kolhydrater, samtidigt
som proteinförluster uppstår.

Mycket av det som sker i kroppen ef-
ter trauma kan teoretiskt förklaras av en
nedsatt känslighet för insulin [5]. I sam-
band med all medelstor och stor kirurgi
inträder ett tillstånd av insulinresistens.
Förändringar i insulinkänslighet och
glukosupptag är mer eller mindre rela-
terade till samtidiga förändringar i pro-
tein- och fettomsättning. Om man efter
kirurgi normaliserar insulinets effekter
på glukosmetabolismen vid postopera-
tiv insulinresistens, normaliseras samti-
digt även viktiga delar av fett- och pro-
teinomsättningen [6]. Dessutom finns
det en stark korrelation mellan storle-
ken på proteinförluster och nivåerna av
insulin i cirkulationen, vilket också kan
tas som ett indirekt uttryck för insulin-
resistens [5].

Dessa generella förändringar vid
trauma gäller också vid vårt vanligaste
trauma, planerad kirurgisk behandling.
Graden av postoperativ insulinresistens
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kan relateras till operationens storlek
[7] (Figur 1). Vid medelstor övre buk-
kirurgi – traditionell öppen gallopera-
tion – tar det cirka tre veckor efter in-
greppet innan insulinkänsligheten är
normaliserad [8]. Den postoperativa in-
sulinkänsligheten påverkas av den kir-
urgiska tekniken: patienter som opere-
ras laparoskopiskt för gallsten utveck-
lar en betydligt mindre uttalad insulin-
resistens än de som opereras med tradi-
tionell öppen teknik [9].

Även andra faktorer bidrar till den
postoperativa sänkningen av insulin-
känsligheten. Preliminära data visar att
den kalorifattiga vätskebehandling
(2–3 l Rehydrex) som rutinmässigt ges
under operationsdygnet i sig medför
en insulinresistens motsvarande den
som utvecklas vid traditionell ljumsk-
bråckskirurgi [7, 10].

Postoperativ insulinresistens ut-
vecklas huvudsakligen i skelettmuskel,
medan leverns känslighet för insulin sy-
nes vara i det närmaste oförändrad [11].
De lokala mekanismerna i muskeln är
ännu inte klarlagda, men preliminära
data talar för en hämning av glukos-
transporten över cellmembranet som
sannolikt är en viktig komponent [12].
De närmare detaljerna i denna del av pa-
tofysiologin är under utredning.

Effekter av infusioner av glukos
I de första studierna av preoperativ

kolhydratladdning tillfördes näringen
intravenöst. Det viktigaste skälet till
detta var att rutinerna för den preopera-
tiva fastan då fortfarande var de traditio-
nella, dvs att inget skulle ges per os ef-
ter midnatt.

När patienter behandlades med in-
travenös infusion av 20-procentig glu-
kos i relativt hög dos (5 mg/kg/minut)
under natten inför en galloperation kun-
de man registrera en kraftig förbättring
av den postoperativa insulinkänslig-
heten [13] (Figur 1). Den preoperativa
behandlingen med glukos medförde att
patienterna frisatte endogent insulin till
nivåer i närheten av dem man ser efter
intag av en standardmåltid; de hade 65
procent mer glykogen i levern vid ope-
rationens början än kontrollerna [14].
Glukosbehandlade patienter hade såle-
des när de sövdes och vid inledningen
av operationen en ämnesomsättning
som påminner om den efter frukost.

Andra studier har visat att samma
förbehandling minskar den postoperati-
va nedbrytningen av protein, mätt som
utsöndring av urea i urin [15]. Däremot
synes inte preoperativ intravenös glu-
kosinfusion medföra några gynnsamma
effekter på skelettmuskelns proteinsyn-
tes, som sjunker efter kirurgi [P Essén,
A Thorell, pers medd, 1996]. Det sena-
re är kanske inte så förvånande, efter-
som andra studier visat att insulin san-

nolikt inte stimulerar proteinsyntes i
skelettmuskel på människa [16].

Patienter som genomgått hjärtkirur-
gi efter förbehandling med glukos en-
samt eller i kombination med insulin-/
kaliuminfusion, alternativt total paren-
teral nutrition, natten före operationen
har också jämförts med dem som förbe-
retts med traditionell fasta [17-19]. Den
förstnämnda behandlingen medförde
en minskning av postoperativa kardiel-
la komplikationer. En viktig skyddande
faktor synes vara förekomsten av väl-
fyllda glykogendepåer i hjärtat.

I en annan nyligen genomförd studie
pressades frågan om insulinets effekter
ytterligare [20]. I denna studie, där en-
dast preliminära data föreligger, kunde
man konstatera att behandling med in-
sulin och glukos som påbörjades tim-
marna före, och sedan fortsattes under
och efter operationen, medförde att pa-
tienternas insulinkänslighet var i stort
sett densamma efter avslutad operation,
som den hade varit före kirurgin.

Sammantaget visar dessa studier att
det är fullt möjligt att genom att förbe-
reda patienten metabolt för den kirur-
giska stressen dämpa, eller till och med
undvika, utvecklingen av stora delar av
det katabola svaret på ett givet kirur-
giskt trauma. Denna typ av preoperativ
behandling har dessutom gynnsamma
organeffekter. Fördelarna med att ge-

nomgå planerad stress i ett tillstånd där
metabolismen är anabolt inställd, i stäl-
let för att befinna sig i ett fastetillstånd,
har dessutom stöd i en rad djurexperi-
mentella studier.

Djurexperimentella studier
Just vändningen från fastetillståndet

inför en större stress synes vara en vik-
tig faktor för hur kroppen reagerar på ett
givet trauma.

En rad djurförsök visar att redan
6–24 timmars fasta inför blödnings-
stress medför försämringar och seque-
lae till stressen. Sålunda reagerar fas-
tande djur på en given stressituation
med ett kraftigare endokrint stressvar
[21]. Djur som fastat under kort tid har
både en sämre kapacitet att spara kolhy-
dratreserver i levern [22] och en ökad
bakteriell translokation av tarmpatoge-
ner än djur som ätit fram till stressens
insättande [23]. Om traumat sker efter
24 timmars fasta är den maximala mus-
kelkraften sämre under flera dagar efter
stressen [24]. Dessutom ökar mortalite-
ten efter blödning som föregåtts av 24
timmars fasta, vilket tömmer glykogen-
depåerna i levern [25]. Glukos, som fri-
sätts från leverns glykogen, är en viktig
osmotisk faktor i försvaret mot blodför-
lust [26, 27]. Mortaliteten i samband
med stress efter fasta ökar även efter en-
dotoxemisk stress, vilket talar för att fe-
nomenet inte är begränsat till vissa spe-
cifika försöksbetingelser [28].

Vissa faktorer kan dock förbättras av
behandling; i djurförsöken tycks be-
handlingen ha bäst effekt om den ge-
nomförs innan stressen sätter in [29].
Det metabola och endokrina svaret låter
sig inte påverkas om samma behandling
påbörjas direkt efter det att stressen
uppstått [22]. Dessutom har det visats
att förbehandling med såväl infusion av
glukos [30] som intag av kolhydratrik
dryck [31] strax före blödningsstress
kan vända förloppet till fullständig åter-
hämtning efter en annars dödlig blöd-
ning.

Dessa djurförsök har genomförts på
vuxna råttor, som utsattes för en stress
som i allmänhet var betydligt kraftigare
än den vid elektiv kirurgi. Fynden kan
därför inte överföras direkt på männi-
ska. Emellertid talar de för att mönstret
i svaret till en given stressituation kraf-
tigt förändras till det sämre om djuret
har fastat före stressens insättande än
om samma belastning sker när djuret
nyligen ätit.

Detta mönster ger stöd för tesen att
redan en kort tids fasta före stress inne-
bär en extra belastning för kroppen.

Preliminära erfarenheter av
kolhydratrik dryck inför kirurgi
De kliniska studierna refererade

ovan var samtliga genomförda med in-
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Figur 1. Relativ förändring i
insulinkänslighet dagen efter operation i
jämförelse med preoperativt
(postoperativt medelvärde/preoperativt
medelvärde × 100). Alla mätningar av
insulinkänslighet genomfördes
preoperativt, samt första postoperativa
dagen med hyperinsulinemisk
(65 µU/ml) normoglykemisk (4,5 mmol/l)
klampteknik [8].

Enskilda patienters värden anges
som ringar, medianvärdet för gruppen
som helhet anges med ett streck. Öppna
ringar = patienter som förbehandlats med
traditionell fasta från midnatt. Fyllda
ringar = patienter som förbehandlats med
glukos 5 mg/kg/minut intravenöst under
natten före operationen. Skillnader
mellan grupperna beräknade med icke
parametrisk statistik, ** P < 0,01 (figuren
baseras på referenserna 7 och 14 med
vederbörligt tillstånd).



fusioner av näringslösningar och/eller
insulin. Denna metod att förbehandla är
opraktisk och knappast realistisk att ge-
nomföra för breda patientgrupper i da-
gens sjukvård; t ex kommer de flesta
patienter till sjukhuset samma morgon
de skall opereras. För att undersöka om
behandlingen kunde genomföras på ett
enklare sätt användes en dryck speciellt
utvecklad för preoperativ användning
(Nutricia, Holland). Drycken tillför till-
räckligt med kolhydrater för att åstad-
komma en insulinfrisättning i nivå med
den efter en måltid. Samtidigt är dryck-
en så beskaffad att den passerar mag-
säcken snabbt, vilket gör att riskerna för
aspiration hålls på ett minimum [32].

Det är viktigt att de drycker som an-
vänds för preoperativt bruk undersöks
med avseende på deras förmåga att pas-
sera magsäcken. Traditionella närings-
lösningar för oralt bruk kan ha mycket
långsam passagetid [32]. Tillförsel av så-
dana drycker omedelbart före en opera-
tion kan innebära ökade risker för kom-
plikationer i samband med anestesin.

De senaste åren har flera nationella
anestesiföreningar i västvärlden revide-
rat sina rekommendationer gällande
fasta inför elektiv kirurgi; så även i Sve-
rige (se Rolf Sandins och Lars I Eriks-
sons artikel i detta nummer). Det finns
idag en övertygande dokumentation till
stöd för att intag av klara drycker inför
planerade kirurgiska ingrepp inte inne-
bär en ökad risk för komplikationer i
samband med anestesi. Tvärtom har in-
tag av klara drycker flera fördelar vård-
kvalitetsmässigt, framför allt genom att
minska obehaget av törst på operations-
dagens morgon. Barn som har fått
dricka är lättare att söva, och kaffeäls-
kare klarar sig från den huvudvärk kof-
feinabstinensen ger.

Målsättningen är nu att försöka yt-
terligare förbättra förberedelsen inför
kirurgi, och detta genom att vända äm-
nesomsättningen med en dryck som tas
på operationsdagens morgon. Idag på-
går ett flertal projekt där olika effekter
av denna förbehandling undersöks. Det
som testats i dessa arbeten är tillförsel
av en dryck innehållande 12,5 procent
kolhydrater. I samtliga försök har
600–800 ml konsumerats kvällen före
operationen, följda av 400 ml två till tre
timmar före inledning av anestesin. In-
tag av 400 ml dryck passerade mag-
säcken inom 90 minuter hos såväl de
friska försökspersonerna som patienter-
na (Figur 2) [32]. Samtidigt noterades
att intag av drycken gav en frisättning
av insulin som motsvarar den som regi-
streras efter en måltid.

Effekter och säkerhet
I en nu pågående större klinisk studie

undersöks patienternas subjektiva upp-
levelse av förbehandling med traditio-

nell fasta, kolhydratrik dryck eller sam-
ma volymer av smaksatt vatten (place-
bo). En första preliminär utvärdering
visade att de patienter (n=120) som fått
kolhydratrik dryck åtnjöt ett bättre väl-
befinnande före operationen, särskilt
avseende känslor av hunger och illamå-
ende, medan törsten avhjälptes lika bra
av placebo som av kolhydratdryck. I en
mindre undergrupp av patienter som ge-
nomgick större bukkirurgi har det hit-
tills konstaterats att de som förberetts
med kolhydrater kände sig mindre tröt-
ta efter operationen [33].

En central del av undersökningen var
bestämning av magsäckens innehåll
och pH. Det visade sig att oavsett vilken
förbehandling patienterna fått (fasta,
kolhydratrik dryck eller placebo) var
genomsnittligt ca 32–36 ml vätska kvar
i magsäcken direkt efter nedsövningen.
Magsaftens pH var högre i gruppen som
intog kolhydratdrycken (3,0±0,2) än i
placebogruppen (1,7±0,1). Detta kan
ha klinisk betydelse, eftersom skador i
lungan anses förvärras vid pH <2,5
[34]. Dessa undersökningar pågår och
beräknas vara avslutade inom cirka tolv
månader, då en klarare bedömning av
eventuella ytterligare postoperativa
vinster kommer att kunna genomföras.

Premedicinering
och ventrikelns tömning
Premedicinering ges på de flesta

sjukhus före operation i syfte att lugna
patienten inför ingreppet. Vanligen an-
vänds ett opioid- eller bensodiazepin-

preparat, eller en kombination av dessa.
Morfin och dess derivat har emellertid
visat sig ha en hämmande effekt på ven-
trikelns tömning [35]. En nyligen ge-
nomförd studie [36] har visat att ventri-
kelns tömning kan helt avstanna i flera
timmar efter en dos morfin intramusku-
lärt.

Denna reaktion är högst individuell
och oberoende av kända riskfaktorer,
och sålunda helt oförutsägbar. Opioider
bör därför ej ges förrän två timmar efter
preoperativt intag av dryck, dvs när
ventrikeln kan anses vara helt tom. Har
patienten redan erhållit morfin bör man
avstå från preoperativ dryck.

Ett återkommande tecken på att töm-
ningen avstannat är illamående eller till
och med kräkning. Dessa symtom är
därför ett allvarligt observandum inför
nedsövning. Diazepam har inte samma
starka effekt på ventriklens tömning
[35], och kan därför ges med större sä-
kerhet. Möjligen är peroralt intag av
diazepam att föredra framför parente-
ralt [37].

Säkrast är dock att helt avstå från
premedicinering om inte två timmar
förflutit efter intag av dryck. Ett annat
alternativ är att ge premedicineringen så
sent som möjligt inför anestesin, t ex på
operationsavdelningen. Det har visat
sig att preoperativ oro inte fördröjer
ventrikelns tömningshastighet [32].

Sammanfattning
På basis av tillgängliga data är det

ännu för tidigt att ge några generella re-
kommendationer, men det kan finnas
anledning till en försiktig förhoppning
om att en metabol förberedelse kan få
patienten att genomgå operationen
mindre stresspåverkad, bättre mottaglig
för näring, mindre trött efter operatio-
nen och med mer ork för snabbare mo-
bilisering.

*

Olle Ljungqvist och Suad Efendic
har patenterat den kolhydratdryck som
beskrivs. Patentet till drycken är licen-
sierat till Nutricia, Holland. Studier av
denna produkt, som ännu inte är ute på
marknaden, har stötts av Medicinska
forskningsrådet, Thürings stiftelse, Ka-
rolinska institutets forskningsfonder,
Nordisk insulinfond, Danmark, samt
Nutricia, Holland.
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Figur 2. Tömning av magsäcken efter
intag av 400 ml rent vatten (öppna
cirklar) respektive 12-procentig
kolhydrathaltig dryck (fyllda fyrkanter)
hos sex friska försökspersoner. Samma
individer drack båda dryckerna vid skilda
tillfällen, ordningsföljden mellan
dryckerna randomiserades. Skillnader
mellan grupperna vid de olika
tidpunkterna beräknade med Mann
Whitney U-test, ** P < 0,01. Kurvorna är i
det närmaste identiska med fynden hos
patienter timmarna före elektiv kirurgi
(data hämtade ur referens 32 med
vederbörligt tillstånd).
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Valet av anestesi och postope-
rativ smärtlindringsmetod kan
påverka möjligheterna till tidigt
postoperativt peroralt intag av
dryck och föda. Bruket av peri-
operativa opioider bör minska,
eftersom opioidtillförsel ger illa-
mående och fördröjer magsäcks-
tömningen. Epiduralanestesi
med lokalanestesimedel rekom-
menderas för postoperativ
smärtlindring vid större kirurgi,
eftersom denna metod möjlig-
gör tidig peroral nutrition.

Bukkirurgi ger upphov till postope-
rativ paralytisk ileus, vars duration van-
ligtvis är två till tre dagar i tjocktarmen,
en till två dagar i magsäcken men endast
några få timmar i tunntarmen. Denna
tarmparalys kan fördröja eller omöjlig-
göra tidigt postoperativt peroralt fö-
dointag, vilket påverkar sjukhustiden
eftersom patienten inte skrivs ut förrän
»magen är igång». Orsaken till postope-
rativ paralytisk ileus är främst en sym-
patisk hyperaktivitet, men även typ av
kirurgi och anestesi är av betydelse.
Smärta hämmar gastrointestinal moti-
litet, men de metoder och preparat som
används för postoperativ smärtlindring
kan också ha negativ påverkan på gast-
rointestinal propulsiv motilitet.

Under senare år har det visats att ti-
dig postoperativ enteral nutrition är av
stor betydelse, varför det från anestesio-
logisk synpunkt är av vikt att välja anes-
tesiformer och postoperativa smärtlind-
ringsmetoder som möjliggör detta.

Kan vi påverka
postoperativt illamående?
Postoperativt illamående/kräkning-

ar (postoperative nausea and vomiting,
PONV) är den enskilda faktor som våra
patienter är mest rädda för i samband
med anestesi [1]. Incidensen, 20–40
procent [2], är svår att påverka eftersom
orsaken är multifaktoriell. Typ och du-
ration av kirurgi är av betydelse, men
även anestesi och postoperativ smärt-
lindring bidrar till PONV.

Incidensen är högst omedelbart post-
operativt, men det är ej ovanligt att pa-

tienterna besväras av illamående under
flera dagar. Förutom att tiden på upp-
vakningsavdelningen – eventuellt även
sjukhustiden – förlängs, fördröjs starten
av peroralt födointag, vilket medför
ökade kostnader [3]. 

Opioider är den främsta farmakolo-
giska orsaken till postoperativt illamå-
ende, varför man om möjligt bör utnytt-
ja andra medel eller smärtlindringsme-
toder för att minimera opioidtillförseln.
Flera studier har visat att anestesi med
propofol (Diprivan), använt för både in-
duktion och underhåll, ger lägre inci-
dens av PONV [4], varför det till och
med har diskuterats om propofol har
antiemetiska effekter; detta har dock ej
kunnat visas i experimentella studier.
Det förefaller också klart att anestesiun-
derhåll med de nya, mer styrbara inha-
lationsmedlen har färre biverkningar
inom detta område.

I en nyligen publicerad multicenter-
studie var incidensen av postoperativt
illamående efter sevoflurananestesi sig-
nifikant lägre än vid isoflurananestesi

Valet av anestesimetod vid bukkirurgi
avgör när patienten kan börja äta igen
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Patienten
reglerar själv
sitt intag av mat
och dryck
postoperativt.


