
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  38  •  1999 4023

Nefrektomi från levande giva-
re vid njurtransplantation skil-
jer sig från andra kirurgiska in-
grepp. Givaren är frisk och in-
greppet görs endast av altruis-
tiska skäl för att donera en nju-
re. Av stor vikt är därför att in-
greppet har så låg morbiditet
som möjligt samtidigt som nju-
rens anatomi och funktion mås-
te vara optimal inför transplan-
tationen. Ökat intraabdominellt
tryck vid pneumoperitoneum
medför en något försämrad
njurfunktion och laparoskopisk
teknik ger kortare kärl än vid
öppen kirurgi.

Erfarenheterna efter tolv la-
paroskopiska nefrektomier vid
njurdonation har dock varit
övervägande positiva. Opera-
tionstiden är signifikant längre,
men sjukskrivningen har varit
väsentligt kortare vid laparo-
skopisk nefrektomi.

Laparoskopisk kirurgi har under se-
nare år blivit allt vanligare och fått an-
vändning vid allt fler typer av kirurgis-
ka ingrepp. Den första laparoskopiska
nefrektomin gjordes 1990 [1], och 1995
introducerades den även vid levande gi-
varnefrektomi i samband med njur-
transplantation [2].

Minimerar kirurgiskt trauma
Skälen till att införa denna metod vid

levande givarnefrektomi är, liksom för
andra indikationer, att minimera det kir-
urgiska traumat och därmed minska de
postoperativa besvären och förkorta
konvalescensen. Detta är särskilt ange-
läget då donatorn är frisk och inte i be-
hov av kirurgi till följd av egen sjuk-
dom.

Nefrektomi vid öppen teknik med
flanksnitt är ett relativt stort ingrepp
med delning av muskulatur och ofta
resektion av ett revben. Detta snitt är
ganska smärtsamt. Det tar ofta flera da-
gar innan patienten är fullt mobiliserad
och kan försörja sig själv per os.

De vanligaste postoperativa kompli-

kationerna är pneumotorax, pneumoni,
hematom och sårinfektion [3]. Som
senkomplikation förekommer hernier
respektive partiell bukväggspares.

Vidare kan det förekomma obehag,
sensibilitetsnedsättning och smärtor
från såret, vilka kan bli till bestående
men för donatorn och påverka livskva-
litet samt arbetsförmåga. Dessa sen-
komplikationer förekommer i ca 3–5
procent av fallen [4, Ingela Fehrman-
Ekholm, Huddinge, opubl data, 1998].

För en frisk donator är det viktigaste
kriteriet vid val av operationsmetod att
den har så låg morbiditet som möjligt.
För en sjuk patient kan radikalitet och
andra aspekter få en större betydelse.
Att minska morbiditeten på kort och
lång sikt är således ett starkt skäl att in-
föra laparoskopisk kirurgi vid levande
givarnefrektomi.

Fördel ha evande givare
Andra skäl till att använda den lapa-

roskopiska tekniken har angetts vara att
göra njurdonation mer attraktivt och
därigenom öka andelen levande givare
av de njurar som transplanteras [5].

Fördelen med att transplantera nju-
rar från levande givare är dels att resul-
taten är bättre än med njurar från avlid-
na [6, 7], dels att det totalt sett ökar till-
gången på njurar för transplantation och
därmed förkortar väntetiden för dem

som står på väntelista för transplanta-
tion.

Ger kortare kärl
En potentiell nackdel med metoden

är att man förlorar ett par millimeter i
kärllängd då man använder suturmaskin
eller clips för att försluta kärlen innan
de delas när njuren klipps loss. Framför
allt drabbar det höger njure där njurve-
nen ibland är mycket kort innan den
mynnar i vena cava.

I en av de första erfarenheterna av la-
paroskopisk nefrektomi, som presente-
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rades från Johns Hop-
kins Bayview Medical
Center, fann man att två
högernjurar fick tidiga
tromboser, och det är
tänkbart att detta delvis
förklaras av de subopti-
mala kärlförhållandena
[8]. Vid de flesta centra
som utför laparoskopisk
nefrektomi undviker
man därför idag att an-
vända höger njure.

Förhöjer
buktryck et
En annan potentiell

nackdel med denna me-
tod är att njurfunktionen
påverkas av att buk-
trycket höjs vid pneu-
moperitoneum, vilket
skulle kunna drabba såväl donatorn som
mottagaren. Det är visat att ett förhöjt
intraperitonealt tryck minskar renalt
plasmaflöde, den glomerulära filtra-
tionshastigheten (GFR) och därmed ur-
inproduktionen [9].

På djur har blodflödesförändringar
setts framför allt i njurvenen men även i
de stora artärerna [10,11]. I njuren ses
en shuntning av blodet vid måttligt för-
höjt buktryck från kortex till medullan
[12]. Vad de patofysiologiska föränd-
ringarna beror på är inte helt klart, men
ett flertal mekanismer är verksamma.
Lokal kompression samt hormonell på-
verkan av det höga trycket eller av kol-
dioxiden intraperitonealt är de förkla-
ringar som i litteraturen är vanligast fö-
rekommande till de förändringar som
ses.

Under 1998 har vi utfört tolv laparo-
skopiska nefrektomier från vilka vi här
redovisar våra erfarenheter.

Material och
metoder
Under 1998 utförde vi 28 levande gi-

varnefrektomier. En av dessa gjordes
med sk preperitonealt anteriort snitt
[13]. Av de övriga 27 gjordes 12 laparo-
skopiskt och 15 öppet med flanksnitt.
För patienter som vid angiografi visat
sig ha en njurartär på vänster sida och
som har liksidig njurfunktion vid reno-
gram föredrar man allmänt att göra ne-
frektomin på vänster sida på grund av
längre njurven på denna sida. 

Alla patienter som uppfyllde dessa
kriterier fick själva välja mellan laparo-
skopisk och öppen kirurgi efter att ha
fått muntlig och skriftlig information.
De patienter som av anatomiska och
funktionella skäl ej var lämpliga för
vänstersidig nefrektomi erbjöds inte la-
paroskopisk nefrektomi utan operera-
des med öppen kirurgi på höger sida.

En av patienterna som erbjöds lapa-

roskopisk nefrektomi valde öppen ope-
ration och de övriga laparoskopisk ope-
ration.

Operationsmetoderna utvärderades
retrospektivt med avseende på opera-
tionstid, intraoperativ blödning, diures
under operationen, ökning i serum-
kreatinin under vårdtiden (max-an-
komstvärde), antal vårddagar postope-
rativt, sjukskrivning (telefonintervju)
och behov av postoperativ smärt-
lindring under sjukhusvistelsen uttryckt
i morfinekvivalenter.

En laparoskopisk nefrektomi blev
konverterad till öppen kirurgi på grund
av venös blödning, och patienten togs
med i den öppna gruppen för utvär-

dering av antal vårdda-
gar, sjukskrivning och
smärtlindring. 

Operationstekniken
vid öppen kirurgi var
traditionellt flanksnitt
över 12:e revbenet och
retroperitoneal dissek-
tion. I 10 fall med re-
sektion av det 12:e rev-
benet. Före förslutning
av såret gavs interkos-
talblockad med 10–15
ml 0,5 procent bupiva-
cain adrenalin. Såret
förslöts med enstaka
och fortlöpande loop-
sutur. Huden syddes
intrakutant. Postopera-
tivt gavs smärtlindring
med morfinpump
(PCA) samt paracet-

amol (4× dag) och dextropropoxyfen
(400 mg/dag).

Vid laparoskopisk nefrektomi an-
vändes 4–5 portar (5 och 10 mm) och
njuren togs ut genom ett 6–7 cm långt
nedre medellinjesnitt, vilket förslöts
med loopsutur och intrakutan sutur. Vid
två operationer har vi också provat en så
kallad »handport», vilket ger operatö-
ren möjlighet att ha en hand i bukhålan
med bibehållen pneumoperitoneum.
Handporten placerades i det undre me-
dellinjesnittet där njuren togs ut. Detta
kan underlätta den sista fasen av opera-
tionen då kärlen delas och njuren skall
tas ut. Framtida studier får visa om den-
na teknik kan komma att införas rutin-
mässigt. Det intraabdominella trycket
var 12 mm Hg. Alla utom två patienter
nyttjade morfinpumpen. 

Statistisk signifikanstestning är
gjord med Mann-Whitney U-test.

Resultat
En patient i laparoskopigruppen

konverterades till öppen kirurgi på
grund av större blödning då ett clips på
ovarica-venen lossnade i samband med
att njurvenen skulle sutureras just innan
njuren skulle tas ut. Genom en median
laparotomi kunde man få kontroll på
blödningen. Patienten klarade ingrep-
pet väl utan andra postoperativa kom-
plikationer. En patient i den öppna
gruppen fick postoperativt problem från
snittet med partiell muskelpares och
smärtor i ärret. Två patienter i denna
grupp fick ett pleurarift under operatio-
nen som dock inte krävde dränage eller
annan behandling. Alla njurar i båda
grupperna fungerade omedelbart. En
sammanställning av peri- och postope-
rativa data finns i Tabell I.

Diskussion
Våra erfarenheter av laparoskopisk

nefrektomi har varit övervägande goda
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Inuti buken då njurartären skall delas
med suturmaskin.
Här syns även njurvenen och clips som
satts på binjure- och ovarica-venen när
dessa delades. Vidare kan man se del av
njuren upptill samt skymta aorta nertill i
bild.

Ärren hos patient tre månader efter
operationen.



och stämmer överens med vad som tidi-
gare rapporterats från andra centra som
använt metoden [5, 14]. Den tar längre
tid än öppen kirurgi, men medför korta-
re sjukskrivningstid och tycks vara
mindre besvärlig för patienten.

Den långa operationstiden beror dels
på ovana men även på att vi har provat
ut en mängd olika tekniker och instru-
ment. Vi har börjat standardisera proce-
duren och har nu operationstider under
4 timmar. Den långa operationstiden in-
dikerar dock att det är ett relativt krä-
vande ingrepp, och en större blödning
får ses som en allvarlig komplikation.

Erfarenheten från andra centra visar
också att blödning är den vanligaste or-
saken till att man behöver konvertera till
öppen kirurgi. Binjureven, ovarica-/
spermatica-ven, lumbalvener och andra
smågrenar som mynnar i njurvenen är
relativt sköra, och man måste därför
handskas med dem med stor försiktig-
het. Vi rekommenderar att det finns be-
redskap att snabbt konvertera till öppen
kirurgi för att minimera riskerna med
blödning från dessa vener.

Vi har använt ett insufflationstryck
på 12 mm Hg och har inte sett tecken på
försämrad peri- eller postoperativ njur-
funktion vare sig hos donator eller mot-
tagare.

En patient i den öppna gruppen fick
postoperativt problem från såret med
muskelpares och smärtor. Det skedde
trots att man minutiöst försökt undvika
att skada några nerver under ingreppet.
Detta understryker behovet av att finna
en operationsmetod som minimerar
dessa risker.

Mot bakgrund av detta samt våra
övervägande positiva erfarenheter med
laparoskopisk nefrektomi anser vi att
denna metod är att föredra om det är
tekniskt möjligt.

En av patienterna i laparoskopi-
gruppen med normal angiografi visade
sig under operationen ha två njurartärer.
Trots detta kunde vi genomföra opera-
tionen som planerat, och det är möjligt
att vi med större erfarenhet kommer att
acceptera donatorer med multipla kärl
för denna metod.

På vissa andra centra med större er-
farenhet accepterar man även laparo-
skopisk nefrektomi för höger njure. Det
görs då oftast som ett kombinerat in-
grepp med laparoskopi och minilaparo-
tomi för att ligera njurvenen. För närva-
rande har vi inga planer på att ta upp den
tekniken.

Avslutningsvis vill vi poängtera att
även om våra erfarenheter har varit
övervägande positiva kan tekniken inte
anses vara fullt utprövad och etablerad.
Först när betydligt större patientmateri-
al utvärderats kan man ta ställning till
om laparoskopisk nefrektomi kommer
att ersätta öppen kirurgi vid levande gi-
varnefrektomi.
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Summary

Laparoscopic live donor nephrectomy;
predominantly promising results in a
small series, though the procedure still
lacks satisfactory evaluation

Jonas Wadström, Michael Häggman, Dag
Arvidsson, Pernilla Lindström

Läkartidningen 1999; 96: 4023-5.

Retrospective analysis and comparison of a
small series of 12 laparoscopic live donor ne-
phrectomy (LapLDN) procedures with 15 open
live donor nephrectomies, all 27 performed in
1998, showed operating time to be significant-
ly longer but sick leave shorter and hospital stay
somewhat shorter in the LapLDN subgroup.
One patient in the open procedure subgroup de-
veloped herniation and scar discomfort, and in
one LapLDN procedure severe bleeding neces-
sitated conversion to open nephrectomy. All
kidneys in both subgroups manifested immedi-
ate resumption of function after transplantation.
Though the LapLDN procedure has yet to be
satisfactorily evaluated, the present findings
were predominantly in its favour.
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Tabell I. Medianvärden samt mini-/maxvärden för de peri- och postoperativa parametrarna för patienter som genomgått laparoskopisk nefrek-
tomi respektive öppen kirurgi.

Smärtstillande,
Operationstid, Blödning, Diures, S-kreatinin, Vårdtid, Sjukskrivning, morfin-ekvivalenter,
minuter ml ml/min µmol dagar dagar mg

Laparoskopisk
nefrektomi 2971 200 4,4 31 6 291 73
N=12 [260–440] [100–3 200] [2,8–8,6] [20–63] [2–9] [12–42] [3–139]

Öppen
kirurgi 175 250 3,8 39 7 47 67
N=14 [115–260] [100–900] [1,5–11,6] [23–50] [4–6] [28–67] [1–202]

1 = P≤0,001


