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Om rektalpalpation vid appendicit
❙ ❙ Akut buksmärta kan orsakas av en
lång rad sjukdomstillstånd, såväl banala
som livshotande. En av de vanligaste
differentialdiagnoserna man som läkare
har att ta ställning till är akut appendicit
[1]. Magnus Eriksson är i Läkartidning-
en 12/2002 (sidan 1377) med all rätt frå-
gande inför rektalpalpationens värde vid
appendicit och undrar om det finns någ-
ra undersökningar som kan besvara frå-
gan. 

Svårt visa nytta av undersökningen
De flesta studier som gjorts av rektalpal-
pationens eventuella betydelse vid dia-
gnostik av appendicit har haft svårt att
påvisa någon nytta av undersökningen
[2]. I en välgjord engelsk studie [3] om-
fattande 1 028 patienter hade ingen pati-
ent med appendicit ömhet vid rektalpal-
pation och samtidigt frånvaro av ömhet
vid palpation av buken. Konklusionen
blev att för patienter med smärta ner till
höger i buken och släppömhet gav rek-
talpalpation ingen ytterligare informa-
tion. 

Oberoende diagnostiskt värde?
Bristen i de studier där man tycker sig ha
funnit ett visst värde av rektalpalpation
vid appendicit är att man inte fastställt
om rektalpalpation har något oberoende
diagnostiskt värde. Så tycks nämligen
inte vara fallet. Patienter som har fynd
talande för appendicit vid rektalunder-
sökning har också anamnes och buk-

status som talar i samma riktning. Rek-
talpalpation på barn med misstänkt ap-
pendicit bör endast göras om undersök-
ningsfyndet kan förväntas ändra hand-
läggningen [4, 5]. 

Inget stöd för rutinmässig undersökning
Det finns således i dag inget vetenskap-
ligt stöd för att rekommendera rutinmäs-
sig rektalundersökning på patienter med
misstänkt appendicit. Undersökningen
bör dock göras på patienter med akut
buksmärta men som saknar eller har
oklara fynd vid bukpalpation. 
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Guilt by association 
och om att kasta sten …
❙ ❙ Psykiatern Tom Fahlén – liksom hans
hustru Vanna Beckman – författare till
flera DAMP-böcker – framträder i olika
sammanhang (Läkartidningen 7/2001,
12/2002 respektive Apotekstidningen
1/2001) m fl som språkrör för det neuro-
psykiatriska paradigmet.

Underkänner referens
I Läkartidningen 12/2002 (sidorna 1373-
4) polemiserar Tom Fahlén mot Rolf  Zet-
terströms artikel (Läkartidningen 7/2002,
sidorna 677-80) om riskerna med den
ökande förskrivningen av amfetamin. 

Fahlén underkänner Zetterströms re-
ferent psykiatern Peter Breggin, därför
att Breggins hustru (enligt Tom Fahlén)
på »70-talet« varit aktiv inom Sciento-
logikyrkan. Tom Fahlén menar att den-
na omständighet automatiskt och för all
framtid diskvalificerar Peter Breggin
som referent i psykiatrifrågor oavsett

sakinnnehållet i det material som han
presenterar.

Vad säger Breggin själv? 
Tom Fahlén skaffar sig information från
Internet. Han beskyller dem som inte
hyser samma uppfattning som han själv
för »oviljan att uppmärksamma sådant
som kan tala emot de egna teserna«. Om
Fahlén hade följt sina egna råd hade han
från samma Internet kunnat finna följan-
de information och citat från Peter Breg-
gin:

»In fact, I have nothing whatsoever
to do with Scientology, a controversial
religious group that frequently criticizes
psychiatry. Instead, for the last twenty
years, I have spoken out against cults in
general, and specifically against Scien-
tology. Ironically, Eli Lilly feels the
need to discredit me precisely because I
am wholly independent. Unlike many

försämrade prognosen hos icke radika-
lopererade än att »debulking«, som tidi-
gare utgjort en behandlingsstrategi,
skulle vara skadlig. 

Som man frågar får man svar
Som man frågar får man svar, och  frågar
man medicinska onkologer svarar de att
kirurgi ej bör utföras, medan kirurgiskt
orienterade onkologer anser kirurgi vara
en värdefull del av behandlingen [2]. 

På samma sätt som Hagberg skriver
att inte någon artikel beskriver spridning
av buktumörer vid nålbiopsi finns det
heller ingen artikel som kan visa att det
är ofarligt. Från japanskt håll har det
hävdats att metastaseringsrisken ökar
med antalet tagna biopsier vid ventrikel-
cancer. 

Även med nålbiopsier är diagnosen
ibland oklar (se ovan), men vinsten att
idag utesluta GIST-tumörer kan vara
stor nog att motivera sådan provtagning
där mjukdelstumörer misstänks. 

Jag håller också med om den själv-
klara slutsatsen att patienterna bör följas
av onkologiskt intresserade läkare obe-
roende av specialitet. Slutsatserna i min
artikel att histopatologisk diagnos ib-
land kan förbättras med excisionsbiopsi
och att såväl akuta som kroniska risker
med radiokemoterapi ofta undervärde-
ras i förhållande till modern kirurgi står
sig. 

Den optimala balansen återstår 
Den optimala balansen mellan kirurgi
och radiokemoterapi tycker jag fortfa-
rande inte har blivit klarlagd genom
Hagströms inlägg. Kanske är det även så
att man i vissa fall skulle kunna slippa
tung radiokemobehandling med ett
mindre kirurgiskt ingrepp såsom vid  lo-
kaliserat lymfom i exempelvis magsäck,
mjälte, gallblåsa och tarm. 
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