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Tumörer i den högra delen av
kolon kan ofta opereras med mi-
nilaparotomi, dvs ett traditio-
nellt  kirurgiskt ingrepp utfört
med atraumatisk teknik genom
en liten hudincision (<10 cm).
Erfarenheterna av 47 minilapa-
rotomier vid Ersta sjukhus,
Stockholm, visar att denna ope-
rationsteknik är skonsam och
erbjuder ett lugnt postoperativt
förlopp med kort vårdtid. Be-
handlingsresultaten vad avser
själva tumörsjukdomen tycks
likvärdiga med dem vid konven-
tionell kirurgi.

Den laparoskopiska teknologin har
inte bara medfört ett nytt sätt att opere-
ra utan även fokuserat intresset kring
vävnadstraumats betydelse för läkning
och återhämtning efter kirurgiska in-
grepp. Vid traditionell kirurgi har ope-
rationssnittets längd haft ringa bety-
delse; snarare har »ordentlig åtkomst»
varit ledstjärnan för kirurgens knivfö-
ring.

Att det postoperativa förloppet efter
laparoskopiska ingrepp är lindrigare än
efter traditionell kirurgi har därför hän-
förts till skillnader i omfattningen av de
hud- och muskeltrauman som operatö-
ren åstadkommer. Genom förfining av
operationsmetoderna i atraumatisk rikt-
ning borde det således finnas möjlighet
att minska de postoperativa problemen
och förkorta vårdtiderna även inom den
traditionella, öppna kirurgin.

Ett exempel på en sådan utveckling
är den s k minilaparotomin, som rap-
porterats ge goda resultat vid kolecyst-
ektomi [1-4]. Minilaparotomi kan även
användas vid kolonkirurgi, men hittills-
varande erfarenheter är begränsade [5].
Sedan hösten 1994 har vi vid Ersta sjuk-
hus använt minilaparotomi vid kolon-
kirurgi, och då metoden snabbt visade
sig vara mycket lämplig för tumörer i
högerkolon har denna teknik blivit do-
minerande vid vår klinik (Figur 1).

Vi vill här kort redogöra för våra er-
farenheter av minilaparotomi vid tumö-
rer i cekum, colon ascendens och högra
delen av colon transversum.

MATERIAL OCH METOD
Mellan november 1994 och mars

1997 har totalt 93 patienter med tumö-
rer i cekum, colon ascendens och flex-
urnära delen av colon transversum ope-
rerats vid mag–tarmcentrum, Ersta
sjukhus. Vårt uppsatta villkor för mini-
laparotomi, dvs att hela operationen ut-
förs genom ett hudsnitt mindre än 10
centimeter, har uppfyllts hos 47 patien-
ter – 34 kvinnor, 13 män; medianålder
76 år (52–88). Resultatredovisningen
gäller enbart dem. I ytterligare sju fall
var den primära avsikten att utföra mi-
nilaparotomi, men på grund av opera-
tionstekniska svårigheter fick operatio-
nerna utföras genom längre snitt.

De 47 patienternas mediankropps-
vikt var 62 kg (spridning 35–95). 23 av
dem (49 procent) hade tidigare genom-
gått minst en bukoperation. Den pre-
operativa diagnosen var malign hos 38
patienter, benign hos nio.

Alla patienter har handlagts av fyra
kolorektalkirurger, varav två deltagit i
varje operation. Majoriteten av patien-
terna har opererats via ett pararektalt
snitt. Genom förskjutning av hudsnittet
blir åtkomligheten god och möjliggör
lösning av cekalregion och höger flexur
efter delning av de peritoneala fästena.
Delning av den centrala kärlsträngen,
liksom resektion av tarm och anastomo-
sering, utförs helt utanför bukhålan.
Tunntarmspaketet bibehålls hela tiden
inne i bukhålan och man undviker nog-
samt allt traktion och mobilisering av
detsamma.

Operationstekniken erbjuder god
tillgång till de mesenteriella lymfkört-
larna (se nedan). I flertalet fall ger snit-
tet möjlighet att palpera levern; om inte,
görs postoperativt ett ultraljud eller en
datortomografisk undersökning av le-
vern.

Patienterna stannade i regel på den
postoperativa avdelningen bara till
nästa morgon och behövde sällan epi-
duralkateter. Första dagen tilläts fri
dryck, och kvarliggande kateter
(KAD) liksom eventuell ventrikelsond
avlägsnades.

RESULTAT
44 patienter opererades med höger-

sidig hemikolektomi (plus kolecystek-
tomi i ett fall), två med cekalresektion
och en med transversumresektion.

Tabell I visar medianvärden och
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Figur 1 . Utvecklingen av den operativa
handläggningen av tumör i högerkolon
och flexurnära delen av högra colon
transversum vid Ersta sjukhus under
1993–1996.

Tabell I . Några operationsdata för 47 fall med
resektion via minilaparotomi av tumör i höger-
kolon.

Median Spridning

Operationssnittets
längd, cm 6 5–9,5
Operationstid, minuter 95 70–160
Peroperativ blödning, ml 100 5–600



spridning avseende operationssnittets
längd, operationstid och peroperativ
blödning. Tio patienter behövde peri-
operativ blodtransfusion, sammanlagt
19 enheter. Majoriteten av de transfu-
sionskrävande patienterna hade lågt Hb
preoperativt.

Tabell II visar histopatologisk dia-
gnos samt antal lymfkörtlar i preparatet.
Medianvärdet för antalet funna körtlar
hos de 40 fallen med cancersjukdom var
7 (0–16), tumörstorleken var 4 cm
(1–6). Fyra patienter hade metastaser
redan vid operationen.

Behovet av smärtlindrande åtgärder
var ganska kortvarigt efter minilaparo-
tomin; patienterna behövde således pa-
renteral morfintillför sel endast under
knappt tre postoperativa dygn och där-
till endast sex analgetikatabletter eller
suppositorier före utskrivningen. I ge-
nomsnitt var vårdtiden sex dygn hos
dessa gamla, ofta ensamboende patien-
ter.

Tabell III visar fördelningen av de tio
postoperativa komplikationer som upp-
trädde under sjukhusvistelsen hos åtta
av de 47 patienterna. Sammanlagt fyra
reoperationer behövde utföras. Det fö-
relåg ingen postoperativ mortalitet
(inom 30 dagar) i materialet.

Uppföljningstiden är hitintills kort.
Efter en mediantid på elva postoperati-
va månader har fyra patienter med ma-
lign diagnos avlidit i sin grundsjukdom;
tre av dessa hade disseminerad sjukdom
redan vid operationstillfället, en patient
lever med kända recidiv.

DISKUSSION
Laparoskopisk eller laparoskopi/as-

sisterad kolonkirurgi har prövats på

många håll i världen utan att ännu ha
fått något definitivt genombrott. Detta
gäller framför allt tumörkirurgi på ko-
lon–rektum, där tveksamheter uppstått
avseende både möjligheter att uppnå
kirurgisk radikalitet och risken för port-
hålsmetastaser [6-8].

Inte heller syns vinsterna i ett förkor-
tat postoperativt förlopp vara så mar-
kanta som vid annan abdominell lapa-
roskopisk kirurgi, vilket möjligen skul-
le kunna bero på att man även vid lapa-
roskopisk kolonkirurgi ofta får göra en
relativt stor incision för att få ut prepa-
ratet. I en prospektiv undersökning vi-
sade således Fleshman och medarbeta-
re att minilaparotomin var likvärdig
med laparoskopiskt assisterad kolon-

kirurgi vad avser både vårdtid och post-
operativa besvär [5]. Därtill var den
klart billigare.

Snabb återhämtning,
kort vårdtid
Våra erfarenheter av knappt 50 fall

med tumörer i högerkolon, där minila-
parotomi använts som operationsme-
tod, stöder iakttagelserna från Flesh-
mans grupp. Minilaparotomi ger snabb
återhämtning och kort vårdtid, och är
därmed sannolikt också en billigare
vård än traditionell kolonkirurgi. Vi tror
att de goda resultaten beror på både ett
mindre snitt (och därmed mindre trau-
ma av hud och bukmuskler) och en för-
siktigare hantering av övriga tarmar,
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Högerkolon samt högra tredjedelen av colon transversum har lösts från sina
vidfästningar och dragits upp genom det lilla buksnittet. Tumören sitter mitt i colon
ascendens. Resektionen kan nu utföras problemfritt helt extrakorporealt.

Minilaparotomin  avslutad och huden
suturerad. Snittet mäter 6 cm.

Tabell III . Postoperativa komplikationer vid 47 minilaparotomier för tumör i högerkolon.

Krävt reoperation

Komplikation Antal Antal Postoperativ dag

Ileus/subileus 2 1 8
Slaganfall/TIA 2 0 –
Urinvägsinfektion 2 0 –
Sårruptur 1 1 3
Sårinfektion 1 0 –
Ventrombos 1 1 7
Hematom 1 1 1

Tabell II . Histopatologiska data vid 47 resektioner av tumör i högerkolon via minilaparotomi.

Antal funna lymfkörtlar per patient Tumörstorlek (cm)
Antal

Diagnos patienter Median Spridning Median Spridning

Cancer
Dukes A 7 3 0–10 3 1–5
Dukes B 20 8 1–16 4 2–9
Dukes C 9 9 2–15 4 2–8
Dukes D 4 5 4–6 5 3–8

Adenom 7 2 2–7 5 3–7



vilket i sin tur minskar paralystiden och
kravet på analgetika.

En viktig fråga vid all minimalinva-
siv tumörkirurgi är i vilken utsträckning
de onkologkirurgiska principerna kan
vidmakthållas, vilket ju är en förutsätt-
ning för att tumörsjukdomarna skall få
adekvat behandling. Minilaparotomi
förefaller möta dessa krav. Antalet bort-
tagna lymfkörtlar och möjligheterna till
makroskopisk radikalitet är således lik-
värdiga med våra egna resultat av tradi-
tionell öppen kirurgi på högerkolon.
Palpation av levern har inte alltid varit
möjlig genom det lilla snittet; i dessa
fall kompletterar vi med ultraljud eller
datortomografi postoperativt. Vi har
inte sett detta förfarande som någon
nackdel. Från överlevnadssynpunkt är
kunskap om makroskopiska levermeta-
staser av värde vid eventuell komplette-
rande leverkirurgi, medan cytostatika
inte har någon signifikant effekt.

Erf arna kirurger krävs
Minilaparotomin är inte någon sär-

skilt svår metodik att tillägna sig för den
vane kolonkirurgen. För framgång
krävs dock en assistent som är väl för-
trogen med tekniken; klart bäst resultat
får man om två erfarna kolonkirurger
utför operationerna tillsammans. Man
kan då utnyttja bägges operationstek-
niska erfarenheter.

Ett gott alternativ
Om minilaparotomi är en bättre

och/eller mer kostnadseffektiv metod
än laparoskopisk teknik vid tumörer i
högerkolon måste avgöras med en ran-
domiserad studie. Vi vågar dock påstå
att tekniken är ett gott alternativ till tra-
ditionell kirurgi, både för patientens
välbefinnande och för klinikens ekono-
mi.
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Summary
Minilaparotomy: a mild but effective
approach for right colon tumours
Stefan Fürstenberg, Sven Goldman, Mikael
Machado, Johannes Järhult

Läkartidningen 1998; 95: 2198-2200

In a series of 47 patients, right colon tumours
were treated surgically with a minilaparotomy
approach, entailing a skin incision of less than
10 centimetres. The procedure allows appropri-
ate oncological management of the tumour, and
is associated with a mild postoperative course
and a rapid recovery and resumption of normal
life. The short-term outcome in this series has
been promising, and the minilaparotomy ap-
proach would thus appear to be an attractive al-
ternative to traditional open surgery of the right
colon.

Correspondence: Dr Johannes Järhult,
Gastro-intestinal Unit, Ersta sjukhus, Box
4622, S-11691 Stockholm.
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