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Stensjukdom i gallgångarna har allt-
sedan 1884, då K Thornton vid en gall-
operation krossade koledokusstenar
med en gummiklädd tång, fram till
1970 huvudsakligen behandlats med
öppen kirurgi. Vid kolecystektomi har
stenar i gallgångarna vanligen avlägs-
nats i samma seans via koledokolitoto-
mi, och man har dränerat gallvägarna
med ett T-rör.

Det hände dock att man fann kvarva-
rande sten i gallvägarna vid den sekun-
dära kolangiografin. Dessa stenar kun-
de vanligen extraheras via T-rörskana-
len eller, på senare år, behandlas med
EST eller medicinskt med gallsalter
och/eller extrakorporeal stötvågsbe-
handling. Ibland fick man göra en upp-
repad laparotomi för att åtgärda kvar-
sten i gallvägarna. Med utvecklingen av
laparoskopisk kolecystektomi har man
omprövat  förfarandet vid den initiala
operationen.

Strategier vid
misstänkt koledokussten
De strategier som oftast används

idag vid misstanke om koledokussten
har sammanställts i Faktaruta 1. Om
misstanken avser sten i koledokus kan
denna avfärdas eller verifieras med
icke-interventionella undersökningar
som t ex intravenös kolangiografi eller
MRCP. Om misstanken är stark, eller
om patienten är ikterisk, kan man göra
en EST med stenextraktion. Denna åt-
gärd kan vara tillräcklig om patienten är
en äldre person eller bedöms inte kunna
klara en operation. Fortfarande tilläm-
pas på många sjukhus öppen kolecyst-
ektomi och koledokolitotomi vid mani-
fest koledokussten.

Aktiva laparoskopikirurger har dock
visat att laparoskopisk koledokolitoto-
mi kan göras med god framgång, vilket
framgår av artikeln av Arvidsson och
medarbetare i detta nummer av Läkar-
tidningen [1]. Ett sätt att förebygga pro-
blemen kan vara att göra ERC och EST
preoperativt i fall där det finns misstan-
ke om koledokussten. Det är dock inte
möjligt att fånga alla på detta sätt; dess-
utom kommer man att göra ett antal en-
doskopiska undersökningar i onödan.
Något som möjligen kan förändra detta
är preoperativ intravenös kolangiografi
eller MRCP.

Mot bakgrund av artiklarna av Ar-
vidsson och medarbetare [1] samt Blind
[2] vill vi i det följande diskutera aktu-
ella metoder att behandla kvarsten i
gallvägarna. I Faktaruta 2 beskrivs ett
antal aktuella metoder att behandla sten
i koledokus i samband med, eller efter,
den initiala operationen.

Perkutan stenextraktion
Ca 100 år efter Langenbuch, som

gjorde den första kolecystektomin, ut-
ökades den terapeutiska arsenalen med
perkutan stenextraktion av koledokus-
sten via T-rörskanal eller PTC-teknik
[3]. Tekniken var svårbemästrad och
krävde utmognad av T-rörs- respektive
PTC-kanalen under två till fem veckor,
därefter dilatation upp till 18 French, in-
nan den var användbar som arbetskanal.
Framgången var begränsad, framför allt
vid större konkrement.

Perkutan teknik har dock fått en re-
nässans, då stenstorleksreducerande
tekniker som EHL och intraduktal la-
serlitotripsi tillkommmit.

Endoskopisk behandling
Under 1970-talet tillkom ERCP-tek-

niken. Dess terapeutiska applikation
EST utfördes första gången 1974 sam-
tidigt i Tyskland och Japan [4, 5]. Endo-
skopisk sfinkterotomi med stenextrak-
tion, eventuellt kombinerad med meka-
nisk stenfragmentering i korg, är fram-
gångsrik i ca 85–95 procent av fallen
med koledokussten [6]. Tjugo års erfa-
renhet visar att ERC med EST är den
metod som föredras vid behandling av
gallgångssten hos såväl tidigare kole-
cystektomerade patienter som icke ko-

lecystektomerade, om de är äldre, löper
en ökad operationsrisk eller har gall-
stenspankreatit eller akut kolangit. 

Med tanke på den permanenta sfink-
terdelningen, vars långtidseffekter är
oklara, kan EST-indikationen diskute-
ras hos patienter yngre än 25 år. Man har
därför föreslagit att mindre stenar extra-
heras med hjälp av ballongdilatation av
sfinktern [7]. Papilla Vateri dilateras då
med en 8–10 millimeters ballong, var-
efter stenarna extraheras med korg, bal-
long eller stenkrosskorg på vanligt sätt.

Det har tidigare funnits en viss tvek-
samhet till denna teknik på grund av oro
för post-ERCP-pankreatit. Flera studier
har dock visat att komplikationsfre-
kvensen är densamma som vid EST
(12,8 procent). Huruvida dilatation kan
skada papillens funktion på längre sikt
vet man inte. ERCP med EST, alterna-
tivt ballongdilatation och stenextrak-
tion, tar mellan 30 och 60 minuter att ut-
föra och kräver endast undantagsvis
narkos. ERCP med EST har en morbi-
ditet motsvarande 3–8 procent, och en
mortalitet på mindre än 1 procent.

Reduktion av stenens storlek
Stenstorleken, inte antalet stenar, är

den avgörande faktorn för framgång vid
stenextraktion. Stenar mindre än 15 mm
kan i 85–95 procent av fallen enkelt ex-
traheras efter EST vid normal anatomi
[8]. Om stenarna är större, eller om det
samtidigt föreligger en stenos, måste
man överväga lämplig metod att redu-
cera stenstorleken samtidigt som man,
om möjligt, dilaterar eventuell stenos.
Såväl kemisk litolys (metyltertbutyleter
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och ursodeoxycholsyra) som olika lito-
tripsitekniker, mekanisk litotripsi med
korg, EHL, ESVL samt intrakorporeal
laser har använts.

Av dessa har mekanisk litotripsi,
ESVL samt laserlitotripsi fått störst
praktisk betydelse. EHL och laserbe-
handling kräver båda närkontakt med
stenen. EHL-behandling måste dess-
utom ske under ögats insyn via t ex ko-
ledokoskop eller »mor-och-barn»-skop
för att undvika skador på gallgången.
Resultaten vid intraduktal laser förbätt-
ras också om behandlingen ges under
ögats ledning.

Extrakorporeal
litotripsi
ESVL mot stenar i gallblåsan utför-

des första gången i München 1985 [9].
Tekniken visade sig också vara använd-
bar för krossning av gallgångsstenar
[10]. Stötvågorna kan alstras med elekt-
romagnetisk, piezoelektrisk eller gnist-
gapsteknik, och stenfokuseringen kan
ske med hjälp av ultraljud eller röntgen.
Om röntgenfokusering används måste
patienten ha kateter i gallvägarna för
tillförsel av kontrastmedel. Detta inne-
bär användning av endoskopiskt lagt
nasobiliärt drän, PTC-kateter eller T-
rör. Vanligen har patienten genomgått
ERCP med EST, och i samband med
detta fått nasobiliärt drän. ESVL kan
dock utföras utan EST, exempelvis hos
patienter med T-rör eller PTC-kateter.
Om stenfragmenten är små, <5 mm, kan
de avgå spontant även utan EST.

Indikationen för ESVL-behandling
är oftast ett icke framgångsrikt försök
till ERCP-extraktion. Vidare gäller att
patienten ej bör ha koagulationspro-
blem, att stenarna skall kunna placeras i

fokus av stötvågen och att det inte finns
lungvävnad i stötvågens väg. ESVL kan
vanligen utföras utan narkos; behand-
lingen tar ungefär en timme.

Stenfragmenteringen lyckas i ca
80–100 procent av fallen, och mellan 40
och 100 procent blir stenfria [11, 12] ef-
ter en till sju sessioner. De vanligaste
komplikationerna är övergående hemo-
bili (7–14 procent) och kolangit (0–5
procent). En ovanlig komplikation är
hjärtarytmi.

Fördelen med ESVL är att man inte
behöver ha direkt kontakt med stenen,
såsom vid mekanisk litotripsi, EHL el-
ler laserlitotripsi. Man kan således en-
kelt behandla intrahepatiskt belägna
stenar, förutsatt att man kan få dem i fo-
kus utan lungvävnad i stötvågsvägen.
Nackdelen med ESVL är att det vid sto-
ra stenar krävs mer än en behandling,
och att litotripsin måste följas av ERC
och stenextraktion av de större frag-
menten.

Elektrohydraulisk litotripsi
EHL utvecklades i Sovjetunionen

som en teknik att fragmentera sten inom
gruvdriften. EHL måste utföras under
ögats insyn, antingen med koledoko-
skop via PTC eller med mor-och-barn-
endoskop. Om EHL-elektroden kom-
mer i kontakt med koledokusväggen i
samband med behandlingen kan kole-
dokus skadas eller perforeras.

Stötvågen alstras av en gnistelektrod
som förångar vätska, som i sin tur bildar
en kavitationsbubbla som orsakar en
hydraulisk stötvåg. Idealiskt skall elek-
troden hållas ett par millimeter från ste-
nen. Samtidigt som man irrigerar med
koksalt, antingen via T-rör, perkutan ka-
teter eller nasobiliär kateter, vilket ökar
effekten, spolar man bort débris för att
förbättra sikten [13]. Adamek och med-
arbetare har visat att EHL och ESVL är
likvärdiga vad gäller resultat med såväl
stenfrihet som vårddagar och 30-dagars
mortalitet (0 procent). I EHL-gruppen
var det något färre behandlingsseanser
[14].

Intraduktal laserlitotripsi
Intraduktal laserlitotripsi kräver

kontakt mellan laserfibern och stenen
för att fragmentering skall ske. Det
finns två typer av pulsad färglaser för
denna typ av behandling, dels kuma-
ringrön färglaser med 504 nm våglängd
(Candela Laser Corporation, Wayland,
USA), dels Rhodamin 6G färglaser med
594 mn våglängd (Lithognost, Telemit,
München). Den senare är en »intelli-
gent» laser, som kan analysera det re-

flekterade ljuset och avgöra huruvida
det kommer från en sten eller från annan
vävnad.

Om laserljuset inte reflekterats från
en sten avbryts pulsen. Detta innebär att
man kan behandla stenen utan att se di-
rekt med ögat att fibern har kontakt med
stenen, dvs med stöd enbart av röntgen-
genomlysning. Candela-laser anses
vara säker för liknande behandling, ef-
tersom ljusets våglängd inte ger väv-
nadsskada.

Laserlitotripsi kan utföras via ERC
med eller utan »barn»-koledokoskop,
via PTC, via koledokoskop eller i sam-
band med öppen kirurgi [15, 16]. Man
uppnår stenfrihet i ca 80 procent av fal-
len. Komplikationerna är sällsynta
(mindre blödning och kolangit).

Stentning
vid stensjukdom
Hos äldre och högriskpatienter kan

man välja att lägga en intern plaststent
av storleken 7–10 Charrière som drä-
nage. Stentens syfte är primärt att, ge-
nom att galla rinner förbi stenten, hind-
ra stenar från att kila in sig och ge av-
flödeshinder. Efter ett par månader, då
den akuta situationen är överstånden,
rekommenderas vanligen ny ERCP.
Denna bör helst utföras på en enhet med
tillgång till ESVL, laser eller dylikt. I
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Strategi vid misstanke
om koledokussten

Preoperativ intravenös kolangio-
grafi eller MRCP.
Preoperativ ERCP plus EST plus
stenextraktion.
ERCP plus EST plus stenextrak-
tion utan planerad operation.
Öppen kolecystektomi plus kole-
dokolitotomi.
Laparoskopisk kolecystektomi
plus kolangiografi plus eventuell
litotomi.
Laparoskopisk kolecystektomi
plus kolangiografi plus postopera-
tiv EST.

FAKTARUTA 1

Behandlingsmetoder
vid koledokussten

Initialt vid laparoskopisk kolecystek-
tomi:

Utspolning via kateter i ductus cys-
ticus, eventuellt efter intravenös in-
jektion av kolecystokinin
Laparoskopisk koledokotomi plus
litotomi
Konvertering till öppen koledoko-
litotomi
Planerad postoperativ EST

Vid kvarsten efter avslutad gall-
operation:

EST
Perkutan stenextraktion (om pati-
enten har T-rör)
Upplösning med metyltertbutyl-
eter
Medicinsk behandling med urso-
deoxycholsyra
ESVL eventuellt i kombination
med medicinsk behandling
Laserlitotripsi

FAKTARUTA 2

MEDICINSK KOMMENTAR



omkring hälften av fallen kan man efter
litotripsi extrahera konkrementen. 

Stentbehandling på lång sikt bör en-
dast förbehållas de patienter som inte
klarar att genomgå kompletterande lito-
tripsier [17]. Stentbyte görs i dessa fall
ej, såvida inte patienten utvecklar kol-
angit, ikterus eller om stenten glider ur
läge.

ESVL, laserlitotripsi eller EHL?
ESVL har fördelen att man inte be-

höver uppnå direktkontakt med stenen,
och är därför en utmärkt metod för be-
handling av framför allt intrahepatiska
stenar. ESVL är bra även vid extrahepa-
tiska stenar, men kan kräva flera seanser
beroende på stenstorlek och stenens
hårdhetsgrad. Laserlitotripsi via ERC
lämpar sig bäst för extrahepatiska ste-
nar samt för stenar i centrala delar av
höger/vänster levergren. Stenar perifert
intrahepatiskt kan vara svåra att nå via
ERC. Här  kan man utnyttja PTC-tekni-
ken för att nå rätt levergång och kontakt
för behandling. Med båda teknikerna
lyckas behandlingen i ca 80 procent av
fallen. Oftast krävs något färre behand-
lingsseanser med lasern. Både ESVL
och laserlitotripsi kan vanligen utföras
utan narkos. EHL används inte i någon
större utsträckning i Sverige vid kole-
dokussten.

Antalet patienter med komplicerade
stenar är inte så många att varje sjukhus
har behov av ovanstående specialappa-
ratur enbart för dessa patienter. T ex
kostar en laserlitotriptor av intelligent
typ ca 1,2 miljoner kronor. Vanligen
finns litotripsiteknik av varierande typ
hos urologerna, hos vilka man kan ut-
nyttja befintlig ESVL- och laserutrust-
ning samt lokal expertis.

Laparoskopisk stenextraktion
I början av den laparoskopiska eran

ansågs koledokus alltför svår att nå för
stenextraktion, och man lämnade kole-
dokusstenar till ERCP, ESVL eller la-
ser. Tekniska framsteg med bl a smala
endoskop, som kan föras in i ductus cys-
ticus, och direkt tillträde via koledokus
gör det möjligt att utföra laparoskopisk
stenextraktion vid flera centra. Många
av dessa rapporterar upp till 96 procent
lyckade fall av extraktion av koledokus-
sten, med en komplikationsfrekvens på
ca 17 procent och ca 1 procents morta-
litet [18].

Vilka är då de laparoskopiska pro-
blemen? Ductus cysticus anatomi bör
vara kort, tämligen rak, ha lämplig vidd
och mynna in i koledokus lateralt. Om
den är lång, smal och slingrig uppstår

problem. De Heisterska valvlerna i duc-
tus cysticus kan också vara ett hinder.
Antalet stenar samt deras storlek och
läge kan vara ytterligare en begränsan-
de faktor: stenar större än 6–8 mm, in-
kilade stenar, multipla stenar (som ten-
derar att haka i varandra) och stenar i
ductus hepaticus samt intrahepatiskt är
en utmaning. Om cysticusanatomin är
ogynnsam kan man dock välja laparo-
skopisk koledokotomi.

Öppen koledokolitotomi
och biliodigestiv anastomos
Som tidigare finns emellertid alter-

nativet att göra en öppen koledokolito-
tomi om övriga metoder ej är lämpliga.
En koledokoduodeno- eller jejunostomi
kan också övervägas hos äldre patienter
med multipla koledokusstenar och en
koledokus som är vidare än 2,5 cm.
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