
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  43  •  1997 3845

Det finns ingen anledning att
rutinmässigt utföra invagination
av appendixstumpen i samband
med blindtarmsoperation. Var-
ken på kort eller lång sikt ökar
risken för komplikationer om
man nöjer sig med en enkel liga-
tur. Det visar en långtidsupp-
följning av ett patientmaterial
från Falu lasarett, där man som
rutin avstått från stumpinvagi-
nation under 25 år. 

Invagination av appendixstumpen är
fortfarande rutin vid appendektomi på
många kirurgiska kliniker både i Sveri-
ge och utomlands. Detta har emellertid
länge ifrågasatts, främst av det skälet att
ett appendixinvaginat kan komma att
felaktigt tolkas som en cekaltumör vid
senare genomförd kolonröntgen. Redan
1969 redovisade Kingsley [1] ett mate-
rial på över 1 100 patienter där hälften
behandlats med enkel ligatur och hälf-
ten med ligatur och invagination. Han
fann därvid ingen statistiskt påvisbar
skillnad avseende komplikationsfre-
kvens. 

Invagination
tolkades som tumör
Vid kirurgiska kliniken på Falu lasa-

rett har vi sedan hösten 1970 rutinmäs-
sigt avstått från stumpinvagination, för-
utom i de fall appendix har bedömts
som gangränös ända ner till basen. En
orsak till att vi ändrade rutinerna var att
vi hade haft ett fall med en cekaltumör,
påvisad vid röntgen, som vid excision
och PAD visade sig vara ett stumpinva-
ginat efter appendektomi. Mellan 1970
och 1975 opererades vid kliniken ytter-
ligare tre patienter med misstanke om

cekaltumör efter röntgen där PAD se-
dan visade stumpinvaginat.

1975 redovisade en av oss en retro-
spektiv studie avseende de patienter i
Falun som opererats för akut appendicit
åren 1969 och 1974 [2]. 1969 operera-
des 185 patienter (Grupp I), alla med
stumpinvagination. 1974 opererades
211 patienter, av vilka 26 behandlades
med stumpinvagination, vanligen på
grund av att operationerna utförts av till
kliniken nyanlända läkare som sedan ti-
digare varit vana att invaginera och
ännu ej ändrat denna rutin. Även den
grupp som studerades 1974 kom sålun-
da att omfatta 185 patienter (Grupp II).

Vid jämförelse av grupperna fann vi
ingen skillnad i frekvens av postopera-
tiva komplikationer eller ileus i det
postoperativa förloppet.

Vid subgruppering av materialet
fann vi inte heller i undergruppen fleg-
monös appendicit någon skillnad i fre-
kvens postoperativa komplikationer.

En invändning som framfördes vid
redovisandet av ovan nämnda studie var
att risken för utvecklande av adheren-
ser, och därmed risken för senare in-
sjuknande i ileus, skulle vara större i
den icke invaginerade gruppen. Vi har
därför nu eftersökt de tidigare redovisa-
de patientgrupperna med avsikten att
registrera sena ileusfall. 

Inga komplikationer
på lång sikt heller
Patienterna har efterforskats via

folkbokföringsregistret och våra egna
journalarkiv. Till de patienter som lever
och har kunnat återfinnas skickade vi en
enkel enkät där de ombads besvara frå-
gan om de opererats för tarmvred eller
bukåkomma över huvud taget. För av-
lidna patienter har dödsbevis och jour-
naler studerats. De patienter som flyttat

utomlands (totalt sju stycken) har ej
kunnat nås. Dessutom har en grupp på
totalt 44 patienter ej kunnat identifieras
(Tabell I), främst på grund av att våra
journaler på 1960- och 1970-talen ofta
inte innehöll fullständiga personnum-
mer. Detta har försvårat sökning via
folkbokföringsregistret. Vi har dock via
sökning i våra egna arkiv kunnat kon-
statera att ingen av ovan nämnda 44 pa-
tienter opererats för ileus vid Falu lasa-
rett.

Av de totalt 21 patienter som ej be-
svarat den utsända enkäten är 17 fortfa-
rande bosatta inom klinikens upptag-
ningsområde. Ingen av dessa är opere-
rad för ileus vid Falu lasarett.

I gruppen av patienter som opererats
för appendicit 1969, dvs grupp I
(n=185) och således fått stumpinvagi-
nation utförd har vi inte återfunnit nå-
gon patient som senare opererats för
ileus. I gruppen av patienter som opere-
rats för appendicit 1974 och inte fått
stumpinvagination utförd, dvs grupp II
(n=185), har vi återfunnit en patient
som opererats för ileus 1975, samt där-
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Tabell I. Appendektomi med och utan stumpinvagination. Patientmaterial från 1969 respektive 1974.

Grupp I Grupp II
Antal patienter totalt 185 185 (211 inklusive de invaginerade patienterna)
Ej återfunna patienter 29 (16 procent) 15 (8 procent)

Utvandrade patienter 4 3
Avlidna patienter 25 16

Antal utskickade enkäter 127 151
Antal besvarade enkäter 119 (svarsfrekvens 94 procent) 138 (svarsfrekvens 91 procent)
Totalt bortfall 21 procent 17 procent



efter ytterligare tre gånger på 1990-ta-
let. Denna patient hade vid appendekto-
min 1974 en ful gangränös appendicit.

Invagination utesluts
även i fortsättningen
Det är numera klart påvisat i pro-

spektiva, randomiserade studier att man
inte finner någon ökad frekvens infek-
tionskomplikationer eller tidiga ileus-
fall efter enkel ligatur, jämfört med li-
gatur samt stumpinvagination vid ap-
pendektomi [3-6]. Den längsta uppfölj-
ningstiden i dessa studier är dock så kort
som ett år. Vi har vid litteraturgenom-
gång inte funnit någon studie som vär-
derar risken för sena ileusinsjuknanden.
I litteraturen har vi funnit att ca 3 pro-
cent av alla patienter som laparotome-
ras antas någon gång utveckla ileus på
grund av sammanväxningar. Av dessa
insjuknar cirka en tredjedel under det
första postoperativa året [7]. Någon
motsvarande siffra för enbart appen-
dektomier har vi inte kunnat finna i lit-
teraturen. Vår studie ger inte stöd för
uppfattningen att appendektomi utan
stumpinvagination är förenad med en
högre frekvens sena ileusfall. Materia-
let är dock för litet för att vara statistiskt
signifikant. Avstår man från invagina-
tion förkortas operationstiden, och
dessutom minskas risken för deforme-
ring av anatomin i ileocekalvinkeln.

Vid kirurgiska kliniken på Falu lasa-

rett har vi nu under 25 år rutinmässigt
avstått från stumpinvagination efter ap-
pendektomi, och vi avser inte att frångå
denna policy. Vid laparoskopisk appen-
dektomi, som numera utförs på allt fler
kliniker, invagineras appendixstumpen
inte. I enlighet med våra erfarenheter
från öppen kirurgi synes detta logiskt.

Den höga svarsfrekvensen på vår en-
kät visar att det är möjligt att genomfö-
ra även långtidsuppföljningar med
hjälp av enkla frågeformulär. Avsaknad
av kompletta personnummer medförde
dock att 16 procent av patienterna ej
kunde identifieras. Detta belastar vårt
material med en viss osäkerhet.
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Vid Falu lasarett avstår man
rutinmässigt från stumpinvagination vid
blindtarmsoperation. En orsak till att man
beslutade sig för detta var ett fall där ett
stumpinvaginat vid röntgen tolkades som
en cekaltumör.
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