
❙ ❙ Roland Andersson är den som på se-
nare år enligt Medline publicerat flest ar-
tiklar om akut appendicit och dessutom i
mycket prestigefulla tidskrifter. Det
finns därför all anledning att läsa myck-
et noggrant när han i Läkartidningen [1]
hävdar att akuta appendiciter kan spon-
tanläka. Därmed är emellertid inte sagt
att han har rätt, utan inlägget bör ses som
en välunderbyggd hypotes. Hans första
huvudbudskap – »att obehandlad appen-
dicit ofta spontanläker« – bör dock i evi-

densmedicinens tidevarv ifrågasättas in-
nan vi lägger om de kirurgiska behand-
lingsrutinerna i fråga om misstänkt akut
appendicit.

Spontanläkning
Naturligtvis är det rimligt att tänka sig
att det finns fall av akut appendicit som
spontanläker, precis som andra inflam-
mationer kan läka ut utan behandling,
inkluderande exempelvis perforerad
sigmoideumdivertikulit och duodenal-
ulcus. En av de första operationerna för
akut appendicit gjordes av Johannes von
Mikulicz-Radecki i Krakow 1880, var-
vid emellertid endast en sutur av ett hål i
appendix utfördes – men patienten till-
frisknade [2]. 

Frågan är därför snarare hur ofta

spontanläkning förekommer, och då
räcker det inte att redovisa att det i litte-
raturen finns beskrivet ett hundratal fall
av kliniskt misstänkt appendicit där dia-
gnosen styrkts av laboratorieundersök-
ningar och typiska fynd vid ultraljuds-
undersökning [1] – den givna referensen
beskriver dessutom bara 60 fall [3]. 

Jag tror, men har det inte belagt i siff-
ror, att de flesta aktiva appendicitkirur-
ger har upplevt fall där datortomografi
eller ultraljud talat tydligt för appendicit,
men där man funnit en normal appendix
vid exploration. Laboratoriediagnosti-
ken är ju också långt ifrån säker [4, 5].

»Körtelbuk«
Det är också väl belagt i litteraturen att
det finns fall av inflammationer i bukens
nedre del där appendektomi visar en
makro- och mikroskopiskt normal ap-
pendix, men där lymfkörtlarna i ileoce-
kalvinkeln är förstorade på ett onormalt
sätt. Detta kallas oftast av kirurgerna för
»körtelbuk« och finns väl beskrivet i en
skandinavisk avhandling från 1954 [6].
Diagnosens bärighet och incidens tål väl
att diskuteras mer i detalj, men i en
välgjord konsekutiv studie av patienter
med misstänkt appendicit publicerad år
2000 ställdes diagnosen mesenteriell
adenit i 8 procent av fallen, och i bara 3
procent av fallen förelåg samtidigt akut
appendicit [7]. Amerikanen Potts’ utta-
lande från 1959 står sig därför i huvud-
dragen fortfarande: »Acute mesenteric
lymphadenitis so closely mimics acute
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Kan appendiciter spontanläka 
– evidensbaserat eller bara sannolikt?

Visst finns det fall av appendicit som spontanläker, men frågan är om
andelen är så stor att det redan nu aktualiserar en omläggning av be-
handlingsprinciperna. Att många appendiciter spontanläkar får än så
länge betraktas som hypotetiskt snarare än bevisat. Det menar Åke
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Däremot är det inte säker-
ställt vilka patienter vi skall
avstå från att rekommende-
ra operation, och inte heller
om tillfrisknandet i en majo-
ritet av de icke opererade
fallen beror på spontanläk-
ning eller på feldiagnostik. 
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appendicitis that differentiation is im-
possible« [8].

Ytterligare en svårighet föreligger ef-
tersom makroskopisk och mikroskopisk
undersökning av uttagna blindtarmsbi-
hang kommer till samma resultat endast
i cirka 90–95 procent av fallen. Vanli-
gen bedömer kirurgen i dessa fall appen-
dix som normal medan patologen finner
tecken på akut inflammation, men det
omvända förekommer också [9-12].
Detta innebär naturligtvis att det är
omöjligt att följa patienter kliniskt och
hävda att de tillfrisknar spontant – de
som »tillfrisknar« kanske aldrig hade
appendicit?

Ändrade svenska rutiner?
Intressant är att Andersson hänvisar till
en studie där de kliniker som tillämpade
en mer återhållsam attityd till kirurgi
hade 50 procent färre operationer där ap-
pendix var frisk, och 35 procent färre
appendiciter blev diagnostiserade, än
vid kliniker som hade en mer kirurgiskt
aktiv attityd. Trots att artikeln publicera-
des i en så ansedd tidskrift som Lancet
har den sedan publiceringen 1964 [13]
uppenbarligen fått liten betydelse.

Både Lancetartikelns författare och
Andersson ger indirekt förklaringen till
varför det är svårt att utan betydande
eftertanke vara återhållsam med append-
ektomier: det förekommer dödsfall i
akut appendicit [14, 15]. Kirurgernas
rädsla för att missa dödliga fall av akut
appendicit bör därför i första hand inte
balanseras mot alltför hög frekvens av
retrospektivt sett onödigt uttagna blind-
tarmsbihang, utan mot riskerna med ap-
pendektomier på kort och lång sikt [16].

Modern antibiotikabehandling
Dessutom måste man reflektera över de
delvis banbrytande svenska forsknings-
resultat som visar att det finns patienter
som tillfrisknar trots appendicit utan
operation men med modern antibiotika-
behandling [17]. Det finns all anledning
att tro att med nästa generation antibioti-
ka en betydande andel av patienter med
symtom av den arten som förekommer
vid akut appendicit kan behandlas med
enbart antibiotika, och till och med utan
appendektomi en froid [18].

Konklusion och framtid
Vi behöver inte betvivla att spontanläk-
ning av akut appendicit förekommer,
däri har Andersson rätt. Han har också
rätt i att perforationsfrekvens inte är ett
bra mått på hur väl vi klarar att sköta pa-
tienter med misstänkt appendicit, och att
det finns en klar marginal att minska an-
talet akuta appendektomier. Däremot är
det inte säkerställt vilka patienter vi skall
avstå från att rekommendera operation,

och inte heller om tillfrisknandet i en
majoritet av de icke opererade fallen be-
ror på spontanläkning eller på feldia-
gnostik. 

I dessa fall längtar vi efter de rando-
miserade långtidsstudierna efter ultra-
ljud och datortomografi respektive anti-
biotikabehandling vid symtom som kan
tyda på akut appendicit. Om någon åtar
sig att randomisera gruppen där ultra-
ljud, datortomografi och laparoskopi
inte kan fastställa diagnosen akut appen-
dicit till operation, enbart antibiotika
eller längsta rimliga fördröjning till ope-
ration vore det ännu härligare.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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