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Akut intestinal ischemi med mas-
siv tarminfarkt innebär ett våld-
samt trauma mot individen, med

snabbt inträdande, livshotande kom-
plex metabol instabilitet. Traumat drab-
bar dessutom ofta en individ som redan
är belastad av arteriosklerotisk sjukdom
med åtföljande nedsatta resurser att
hantera en påfrestning. Akut intestinal
ischemi förekommer tillräckligt ofta för
att alla kirurger skall ställas inför en pa-
tient med tillståndet vid ett eller flera
tillfällen under sin tjänsteutövning,
men är samtidigt så sällsynt att det inte
är möjligt att samla någon större indivi-
duell erfarenhet.

Tillståndet är förenat med stor dra-
matik, och de snabba och oåterkalleliga
beslut som krävs måste inte sällan fattas
av yngre kolleger i primärjoursledet.
Det är få andra situationer inom
akutvården som ställer så stora krav på
kirurgen, en situation i paritet med det
stora traumat i samband med olycksfall. 

Många patienter
dör i organsvikt
I många fall har kirurger vid laparo-

tomi för intestinal infarkt genomfört en
mycket omfattande tarmresektion av ir-
reversibelt skadad tarm, med förhopp-
ningen att patienten skall kunna ta sig
igenom det postoperativa förloppet. Er-
farenheten visar emellertid att många av
dessa patienter efter långa, mycket re-
surskrävande vårdtider på intensivvårds-

avdelningar dör i generell organsvikt.
Den lilla grupp som överlever anses i
fortsättningen riskera ett miserabelt liv
i kronisk malnutrition på grund av den
korta kvarvarande tarmen.

I andra situationer har man gjort be-
dömningen att någon aktiv kirurgisk åt-
gärd inte kan ändra förloppet, och man
har därför »bara slutit buken». Detta
ställningstagande innebär inom loppet
av några dagar hundraprocentig morta-
litet.

Kausal behandling
sällan aktuell
Kausal behandling i form av försök

till revaskularisering kommer sällan i
fråga, då de ischemiska förändringarna
i tarmväggen snabbt blir irreversibla.
Kombinerade åtgärder – resektion och
revaskularisering – har också utförts,
men med dåliga resultat.

Den mycket dåliga prognosen vid
akut intestinal ischemi uppmärksam-
mades redan för snart 30 år sedan i Lä-
kartidningen av Elfström och Räf, som
redovisade ett Stockholmsmaterial och
argumenterade för försök till kärlkirur-
giska åtgärder i det akuta skedet, eller –
bäst – innan den akuta ischemin inträf-
fat [1]. Tio år senare redovisade
Buchardt-Hansen ett eget material från
Danmark, där man i fyra fall utfört akut
revaskularisering [2]. Två av patienter-
na var symtomfria cirka ett år senare.
Förutsättningarna för detta förhållande-
vis goda resultat sägs vara att författa-
ren mötte patienterna redan »vid sjuk-
husporten» och utan dröjsmål förde
dem till operationsavdelning för explo-
ration.

Avsikten med denna översikt är att
redovisa de erfarenheter som finns av
handläggning av patienter med akut in-
testinal ischemi, samt att kommentera
de möjligheter som finns till rehabilite-
ring.

Incidens
Kunskapen om incidensen av akut

intestinal ischemi är osäker, och beräk-

ningar baserade på definierade popula-
tioner saknas. Den årliga incidensen har
beräknats till ca 1 per 100 000, eller
motsvarande 1 per 1 000 intagningar
[3]. Könsfördelningen är jämn. Även
om tillståndet oftast drabbar personer
i högre ålder har akut intestinal ische-
mi rapporterats ner till 27 års ålder [4,
5].

De material som publicerats under
senare år tyder på att omkring tre till
fem fall per år handläggs vid större
sjukhus/universitetskliniker. I en skotsk
rapport [6], som omfattade 102 patien-
ter från en tolvårsperiod, hade 53 fall
diagnostiserats först i samband med ob-
duktion, vilket antyder att bara varan-
nan patient får korrekt diagnos före dö-
den.

Patogenes
Orsaken till den akuta intestinala

ischemin är hos omkring två tredjede-
lar av patienterna en trombotisering av
arteria mesenterica superior. Något fär-
re än en tredjedel har embolisering till
samma kärl [7, 8]. Enstaka patienter
har ocklusionen på den venösa sidan,
eller »non-occlusive vascular disease»
[9].

Känd kardiovaskulär sjukdom före-
kommer hos mellan 40 och 50 procent
av patienterna, förmaksflimmer hos ca
40 procent.

Klinisk bild
Det vanligaste symtomet är

buksmärta, vilken förekommer hos 75–
100 procent av patienterna [5, 8, 10].
Smärtan kan vara kontinuerlig eller in-
termittent, dock sällan med några fria
intervall. Den tilltar kontinuerligt under
förloppet. Diffus peritonit eller bety-
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dande peritonitretning förekommer hos
omkring hälften av patienterna. Chock
rapporteras förekomma hos cirka en
tredjedel. 

Det kliniska bilden tolkas initialt
ofta som ileus.

Det kliniska intrycket är smärta och
en uttalad allmänpåverkan som inte står
i proportion till de fysikaliska fynden
[7]. Två patienter av tre har leukocytos
vid presentation och lika många har en
metabolisk acidos. Förhöjning av fosfat
i serum, vilket har ansetts vara ett dia-
gnostiskt tecken, förekommer sannolikt
endast hos 15–20 procent [7].

Kliniskt för lopp
Det är av avgörande betydelse för

prognosen att diagnosen ställs tidigt.
Vida indikationer för provlaparotomi
har angetts som ett sätt att komma till ti-
dig diagnos [10]. Vanlig buköversikt vi-
sar ofta en ospecifik bild; möjligen kan
enstaka gasförande tunntarmsslyngor
ses. Intramural eller intravasal gas är
sena tecken på betydande ischemisk
skada.

Angiografi är sannolikt den vanli-
gaste diagnostiska interventionen, om
inte peritonit föranleder akut laparoto-
mi. Angiografi bör utföras med kun-
skap om att hela mag–tarmkanalen kan
försörjas av ett enda öppetstående av de
tre stora kärlen vid kronisk ischemi.
Aortografi kan därför vara en lämplig
inledning vid en angiografi. Andra me-
toder som diskuteras är ultraljudsunder-
sökning med färgdoppler [11], datorto-
mografi [12] samt, ännu experimentellt,
analys av elektromyografisk aktivitet
[13, 14].

Behandling
Innan operation kan komma i fråga

krävs adekvat monitorering. I allmän-
het fordras också någon tids rehydre-
ring, eventuellt även digitalisering.
Konservativ behandling av akut intesti-
nal ischemi är dåligt definierad, men in-
nebär i allmänhet utöver adekvat väts-
keterapi behandling med cirkulations-

befrämjande medel såsom lågmoleky-
lärt dextran.

Den kirurg som vid en akut laparoto-
mi ställs inför akut intestinal ischemi
har att ta ställning till om någon aktiv
kirurgisk åtgärd överhuvudtaget skall
vidtas. Om så är fallet inställer sig frå-
gan dels om någon revaskulariseringso-
peration skall vidtas, dels om tarmre-
sektion skall utföras. I det senare fallet
måste man avgöra var resektionsgrän-
serna skall läggas.

En genomgång av publicerade mate-
rial visar att det är förhållandevis van-
ligt förekommande att operationen av-
bryts utan att aktiv åtgärd utförs. Lapa-
rotomi utan annan åtgärd (resektion el-
ler revaskularisering) rapporteras i mel-
lan 40 och 50 procent av de publicerade
materialen [4, 8].

Kortare 
eller längre resektion
Omkring hälften av patienterna ge-

nomgår kortare eller längre tarmresek-
tion. Bedömningen inför utförandet av
resektion grundas på en sammanväg-
ning av såväl generella som lokala fak-
torer innefattande patientens ålder och
allmäntillstånd, grad av kärlsjukdom,
infarktens utbredning och hur länge
ischemin har förelegat. 

Att avgöra var demarkationen mel-
lan viabel och infarcerad tarm går är en
klinisk bedömning som baseras på färg,
återfyllnad av blodkärl och kontrak-
tionsförmåga.

I allmänhet har man valt att göra en
primär anastomos, sannolikt på basis av
erfarenheten att en endjejunostomi är
svår att sköta i detta patientklientel.
Komplikationer från anastomos är säl-
lan omnämnda i publicerade rapporter,
men förekommer och kan, enligt vår er-
farenhet, ytterligare komplicera förlop-
pet.

Försök till revaskularisering är för-
hållandevis ovanliga, har utförts bara i
enstaka fall och är förenade med myc-
ket dåliga resultat.

En förnyad kontroll, »second look»-
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operation, rekommenderas av många,
dels för att bedöma viabiliteten i kvar-
varande tarm, dels för att bedöma ana-
stomosen. Reinfarcering av tarmen
inom de närmaste dygnen har rapporte-
rats förekomma i en tredjedel av fallen
[15]. 

En andra kontroll kan utföras laparo-
skopiskt [16]; möjligen förenklas detta
av att man lämnar kvar laparoskopi-
troakarer vid den primära laparotomin
[17]. 

Prognos
Mortaliteten i den patientgrupp som

endast genomgår laparotomi, utan att
annan åtgärd utförs, är 100 procent.
Förloppet kan ibland vara utdraget och
många patienter hämtar sig efter narko-
sen och återfår medvetande. Med ade-
kvat smärtlindring och övrig intensiv-
vård kan ibland en klinisk förbättring av
allmäntillståndet konstateras. En sådan
situation innebär en oerhört stor på-
frestning såväl för patient och anhöriga
som för vårdpersonal. Vetskapen om
den oundvikliga och snara döden ska-
par en situation som kan vara mycket
svår att hantera.

Mortaliteten i den patientgrupp som
genomgår någon form av tarmresektion
varierar mellan 50 och 85 procent [5-7,
15, 18]. Prognosen är bättre för yngre
patienter, för patienter med kortare
tarminfarkt och då laparotomin inte för-
dröjts [7, 8].

Forskningen kring tunntarmstrans-
plantation har tillfört mycket kunskap
om effekterna av intestinal ischemi och
reperfusion samt dess metabola konse-
kvenser, men kliniskt användbara me-
del som kan motverka skador – renhåll-
ningsmolekyler, »scavengers» – finns
ännu inte tillgängliga. 

Den höga mortaliteten i den patient-
grupp som genomgår en resektion anty-
der att kirurger i allmänhet har vida in-
dikationer för resektion, även i situa-
tioner där överlevnad inte är trolig. Som
en följd av detta kan man förutsätta att
det knappast går att sänka mortaliteten

genom att ytterligare vidga indikatio-
nerna för resektion. 

Bedömningen att prognosen är pes-
sima och att ingen aktiv åtgärd bör vid-
tas är troligen i det övervägande flerta-
let helt korrekt. Att generellt rekom-
mendera resektion skulle, enligt detta
resonemang, inte leda till bättre resul-
tat, utan i stället kräva ökade intensiv-
vårdsresurser utan motsvarande vinst i
överlevnad. I stället måste vi fortsätta
att räkna med att varannan patient med
akut intestinal ischemi endast genom-
går laparotomi utan resektion eller an-
nan aktiv åtgärd. Vi måste lära oss att
hantera denna situation.

Få patienter 
är behandlingsbara
I den sällsynta patientgrupp som blir

aktuell för resektion, dvs där ischemin
beror på en behandlingsbar koagula-
tionsdefekt, där patienterna är yngre än
60 år, inte har vare sig avancerad kar-
diovaskulär sjukdom eller förmaks-
flimmer och hos vilka chock eller annan
svikt av vitalfunktionerna inte förelåg
före operationen, i den gruppen kan
man förvänta överlevnad.  Den enda
faktor vi idag kan påverka är tidsförlop-
pet mellan intagning och diagnos/ope-
ration, och för att förbättra prognosen
krävs således att diagnosen ställs tidigt
i förloppet, innan irreversibla föränd-
ringar ägt rum [4, 8, 19, 20]. 

Förkorta tiden
till dia gnos
Detta förutsätter att man tidigt i för-

loppet misstänker diagnosen och att
tidsödande diagnostiska procedurer
undviks. Tidiga diagnostiska laparo-
skopier på något vidare indikationer än
brukligt idag kanske skulle kunna för-
korta tiden till diagnos. En mer generös
inställning till laparotomi/-skopi kom-
mer då att leda till ett antal negativa ope-
rationer, som konkurrerar i en hårt be-
gränsad klinisk vardag. Innan vi har di-
agnostiska test som är mer specifika för
intestinal ischemi är detta dock en nöd-

vändig verklighet och det pris vi får be-
tala för tidigare diagnos.

Prevention
Många av dem som insjuknar i akut

intestinal ischemi har haft prodromer i
form av symtom på kronisk ischemi [2].
Om detta upptäcks och behandlas innan
den akuta ischemin sker är det troligt att
vissa fall av död i intestinal infarkt skul-
le kunna undvikas. 

Resultaten av elektiva kärlkirurgis-
ka åtgärder för att revaskularisera tar-
men rapporteras överraskande goda
[21-23].

Nutr itionsbehandling
Enstaka patienter kommer att över-

leva en massiv tunntarmsresektion med
antingen en stomi (endjejunostomi) el-
ler en anastomos till kolon som slutre-
sultat. Dessa patienter utvecklar ett
korttarmssyndrom vars svårighetsgrad
beror på kvarvarande fungerande tunn-
tarmslängd och huruvida kolonfunktio-
nen finns kvar. Patienter utan kolon
kommer att få en högflödesstomi med
åtföljande behov av vätske- och elekt-
rolytsubstitution [24]. Det är osannolikt
att en sådan patient kan komma att kla-
ra sig utan intravenöst vätske- och
elektrolytstöd. Det finns ytterst spar-
samt med rapporter i litteraturen om
högflödesjejunostomier hos äldre efter
intestinal infarkt. Vår erfarenhet är be-
gränsad, men antyder att en högflö-
desstomi i denna åldersgrupp tolereras
mycket dåligt.

Bättre klarar sig patienter som har
kolon kvar. Tack vare den vätskeresor-
berande funktionen i kolon blir de tota-
la vätske- och elektrolytförlusterna
mindre och man har därmed större möj-
lighet att med hjälp av dietär och farma-
kologisk behandling kontrollera kort-
tarmssyndromet. Näringsberikning av
kosten i kombination med kosttillägg,
vitaminer, spårämnen och antidiarroika
kan göra att även patienter med mycket
kort tunntarm men med väsentligen
normal kolon kan klara sig utan intrave-
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nös substitution. Enligt vår egen och
andras erfarenhet kan man förvänta ett
sådant gynnsamt resultat hos patienter
med ned till 30–40 cm kvarvarande je-
junal längd.  Föga är känt om långtids-
komplikationer, t ex osteoporos.

Med utbyggd hemsjukvård finns det
idag möjlighet att bedriva avancerad
nutritionsbehandling, även intravenös
sådan, i hemmet [25]. Med subkutana
venportar blir behandlingen förhållan-
devis lätt att administrera, och med ett
utbyggt samarbete med distrikts-
sjukvården kan man ge ett individuellt
avpassat peroralt och/eller intravenöst
nutritionsstöd, utan behov av sjukhu-
sets resurser.

Tunntarmstransplantation?
Transplantation av tunntarm är ännu

inte en kliniskt användbar metod att be-
handla korttarmssyndrom, då avstöt-
ning av transplantatet ännu inte kan ef-
fektivt förhindras. Det kan också ifråga-
sättas om patienter med akut intestinal
ischemi på grund av kardiovaskulär
sjukdom bör bli föremål för en trans-
plantation med tanke på grundsjukdo-
mens begränsning av de biologiska re-
surserna.

Resultaten av intravenös närings-
substitution är ännu överlägsna dem vid
tunntarmstransplantation [26, 27], men
en fortsatt utveckling, framför allt inom
det immunologiska området, kan
mycket väl förändra situationen och
därmed indikationsställningen för
transplantation av tunntarm. 

Sammanfattning
Akut intestinal ischemi är ett till-

stånd med dramatiskt hög mortalitet,
där man i mellan hälften och tre fjärde-
delar av fallen inte har någon möjlighet
att påverka prognosen med någon aktiv
kirurgisk åtgärd. Även om en resektion
utförs är mortaliteten utomordentligt
hög, tillika ställs stora krav på intensiv-
vården. Hos yngre patienter med lägre
grad av kardiovaskulär sjukdom och
kort anamnes och hos dem som  kom-

mer till operation utan manifest chock,
i bästa fall med ett begränsat gangrän,
kan man dock förutsätta överlevnad. 

För de patienter som överlever kan
en modernt upplagd nutritionsbehand-
ling baserad på ett individuellt avpassat
peroralt och, vid behov, intravenöst nut-
ritionsprogram innebära återgång till ett
förhållandevis normalt liv i hemmet.
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