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Laparoskopisk kolorektal kirurgi

Monika Carpelan-Holmström

Laparoskopisk kolorektal kirurgi introducerades som operationsmetod för ungefär 16 år sedan, 
som ett alternativ till öppen kirurgi. Det att operationsmetoden fortfarande inte är mer allmänt 
utbredd beror åtminstone delvis på att tekniken kräver en lång inlärningsfas. Man räknar med 
att kirurgteamet bör utföra 40–60 operationer innan optimala resultat kan nås. Eftersom laparo-
skopisk kolorektal kirurgi är tekniskt utmanande, anses det i dag att ingreppen bör koncentreras 
till speciella team. Laparoskopisk operationsteknik har visat sig ha många positiva effekter både 
för den enskilda patienten, för vårdteamet och för hela samhället. Därför har operationsmetoden 
blivit allt populärare också i Finland.

Indikationer och kontraindikationer för 
laparoskopisk tjocktarmskirurgi
Så gott som alla elektiva kolorektalkirurgiska 
ingrepp kan i dagens läge tekniskt sett utfö-
ras laparoskopiskt (Tabell 1), och absoluta 
kontraindikationer för detta mini-invasiva 
ingrepp i stället för traditionell öppen kirurgi 
blir kontinuerligt färre. Hög ålder, övervikt, 
tidigare laparotomier samt svåra hjärt- eller 
lungsjukdomar anses inte längre utesluta 
laparoskopi, även om ovannämnda faktorer 
kan försvåra ingreppet (1–5). Tumörer som är 
fi xerade till omgivande vävnad (T4-tumörer) 
men ändå förväntas kunna opereras radikalt, 
anses fortfarande bland de fl esta experter vara 
en absolut kontraindikation för laparoskopisk 
kirurgi.

Korttidsresultat 
Operationstid
I allmänhet tar laparoskopiska tjocktarmsin-
grepp längre tid att utföra än motsvarande 
öppna ingrepp. Operationstiden förkortas 
märkbart med ökad erfarenhet (6–8). Rap-
porterade genomsnittliga operationstider för 
laparoskopiska tjocktarmsresektioner i större 
prospektiva randomiserade studier varierar 
mellan 140 och 250 minuter och operations-
tiden för samma öppna ingrepp mellan 95 och 
175 minuter (8–15) (Figur 1).

Konversioner
Med konversion avses för det mesta den si-
tuation då en operation av olika orsaker inte 
kan fullföljas laparoskopiskt och man därför 
slutför operationen öppet. Rapporterade 
konversionssiffror på laparoskopiska kolo-
ningrepp varierar mycket i olika studier, från 
0 till 42 procent. Kirurgteamets erfarenhet 
inverkar även på konversionsgraden, och det 
har visat sig att frekvensen av konversioner 
sjunker dramatiskt då teamet får tillräcklig 
rutin (16, 17). Den vanligaste orsaken till att 

Tabell I: 
Exempel på laparoskopiska koloningrepp

Vänster- och högersidiga tarmresektioner 
Anteriora tarmresektioner
Abdominoperineala tarmresektioner
Subtotala kolektomier
Proktokolektomier
Rektumprolapsoperationer
Tillslutning av tarmstomier
Palliativa ingrepp
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man är tvungen att konvertera en operation i 
dag är att en stor tumör är fi xerad och därför 
svårmanövrerad. Distala rektumtumörer har 
visat sig vara speciellt tekniskt utmanande 
och har en större konversionsfrekvens än ko-
lontumörer (18). Adhesioner, oklar anatomi 
och tekniska problem bidrar även ibland till 
att man konverterar operationen. 

Morbiditet
Flere randomiserade studier har kunnat påvisa 
att patienter som genomgår ett laparoskopiskt 
tarmingrepp blöder mindre, behöver mindre 
smärtmedicinering, äter och dricker tidigare 
efter operationen samt återfår snabbare nor-
mal tarmfunktion, där de direkta följderna är 
effektivare rehabilitering och kortare vårdtid. 
Någon skillnad i mortalitet i jämförelse med 
patienter som opereras öppet har inte kunnat 
skönjas (9, 12–15, 19–21). Man anser med 
andra ord att den laparoskopiska tekniken 
förbättrar korttidsresultaten. Intressant nog 
publicerades för ett par år sedan en prospektiv 
randomiserad dubbelblind studie (11), där 
likvärdiga korttidsresultat kunde rapporteras 
med avseende på både den laparoskopiska 
och den öppna kolonresektionen. Strikta 
snabbspårsprinciper följdes i bägge grupperna 
och patienterna hemförlovades planerat re-
dan den andra postoperativa dagen. Det är 
värt att notera att mer än var fjärde patient 
i den öppna gruppen och var femte patient i 
den laparoskopiska gruppen sedermera åter-
remitterades till sjukhuset för fortsatt vård. 
Dessutom dog tre patienter i gruppen med 
öppen operation.

Långtidsresultat
Ärrbråck
Mindre operationssår innebär inte bara bättre 
kosmetik, utan även ett mindre trauma på 
bukväggen (Figur 2). Därför kan man anse det 
logiskt att även om ärrbråcken inte är färre, 
är de åtminstone mindre. Det fi nns de som 
anser att frekvensen av ärrbråck är densamma 
vid både öppna och laparoskopiska ingrepp 
(22), medan andra har påvisat mindre risk 
för postoperativa ärrbråck vid laparoskopiska 
koloningrepp i jämförelse med öppna ingrepp 
(23).

Problemet med portmetastaser
I början på 1990-talet publicerades oro-
väckande rapporter om portmetastaser efter 
laparoskopiska koloncanceringrepp (24–27). 
Den ursprungligen stora entusiasmen för 

Figur 2
Operationssår efter laparoskopisk vänstersidig 
hemikolektomi: Patienten har fyra små (5 mm) 
sår efter instrumentportarna. Tarmpreparatet 
har avlägsnats via det cirka 5 cm långa såret 
nere till höger på buken. Såren sluts med resor-
berbara underhudsstygn.

Figur 1.
Laparoskopisk tarmresektion: Titthålskameran 
och de laparoskopiska instrumenten förs in via 
½–1 cm stora hudsnitt på buken.
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laparoskopisk cancerkirurgi förbyttes till 
skepticism, och verifi erad cancersjukdom var 
en absolut kontraindikation för laparosko-
pisk kirurgi. Det har senare visat sig att den 
höga incidensen av portmetastaser i början 
av laparoskopieran troligen berodde på att 
ingreppen utfördes enligt icke onkologiska 
principer. Med andra ord behärskade man 
inte den kirurgiska tekniken tillräckligt bra. 
Av senare översiktsartiklar och prospektiva 
randomiserade multicenterstudier framgår 
att man inte har kunnat påvisa någon större 
skillnad i incidensen av portmetastaser jäm-
fört med bukväggsmetastaser i öppen kirurgi 
i allmänhet, och man räknar med att risken 
för portmetastaser är mindre än 1 procent 
(12–15, 28–30).

Långtidsöverlevnad vid laparoskopisk kolo-
rektalcancerkirurgi
Laparoskopiska ingrepp vid kolorektal cancer 
bör följa samma strikta onkologiska principer 
som öppna operationer för att likvärdiga 
resultat skall kunna uppnås. Vid behandling 
av patienter med maligna sjukdomar spelar 
gynnsamma korttidsresultat ingen roll om 
den sjukdomsfria och den totala överlevnaden 
försämras. Som tidigare nämnts hade den 
laparoskopiska kirurgin vid kolorektalcancer 
kraftig motvind till en början, och fl era pro-
spektiva randomiserade multicenterstudier 
runt om i världen påbörjades; man ville utreda 
om den laparoskopiska tekniken tryggt kunde 
tas i bruk vid behandling av koloncancer-
patienter. Resultaten från dessa studier har 
sedermera publicerats i högt rankade medi-
cinska journaler. I ingen av studierna kunde 
man påvisa några skillnader mellan laparo-
skopisk och öppen kirurgi med avseende på 
patientgruppernas resekerade tarmavsnitt 
det vill säga tarmavsnitten hade likvärdiga 
resektionsmarginaler och mängd lymfknutor. 
Studierna visade att långtidsöverlevnaden var 
densamma i bägge grupperna, och man kan 
därför konkludera att det i dag mycket väl går 
att handlägga tjocktarmscancer mini-invasivt 
(9, 12–15, 30).

Några prospektiva randomiserade multi-
centerstudier med långtidsresultat av laparo-
skopiska operationer jämfört med öppna ope-
rationer av rektumcancer fi nns ännu inte att 
tillgå, förutom CLASSIC-studien som involve-
rade både kolon- och rektumcancerpatienter 
(14, 31). Retrospektiva och prospektiva fall-
serier har visat att tekniken kan tillämpas även 
vid rektumcanceroperationer med likartade 
resultat i selekterade patientmaterial, även om 

konversionsrisken är större vid operationer 
på i synnerhet distala rektumtumörer (31-36). 
En europeisk randomiserad multicenterstudie 
av öppen respektive laparoskopisk kirurgi vid 
rektumcancer påbörjades under år 2003.

Livskvalitet
Det fi nns få publicerade studier som fokuse-
rar på skillnader i hälsorelaterad livskvalitet 
(quality of life) efter laparoskopiska respek-
tive öppna tarmresektioner. Weeks et al. 
evaluerade den hälsorelaterade livskvaliteten 
hos patienter som ingick i den amerikanska 
randomiserade COST-studien (428 patienter), 
och han kunde påvisa att patienter som ope-
rerats laparoskopiskt för koloncancer hade 
bättre livskvalitet två veckor efter operationen 
i jämförelse med de öppet opererade patien-
terna, medan man inte kunde påträffa några 
skillnader vid uppföljningen två månader efter 
operationen (37). I den brittiska CLASSIC-
studien (794 patienter) som involverade både 
kolon- och rektumcancerpatienter kunde man 
däremot inte påvisa några skillnader i hälsore-
laterad livskvalitet mellan grupperna vare sig 
efter två veckor eller tre månader (14). Janson 
et al. evaluerade den hälsorelaterade livskvali-
teten hos de svenska koloncancerpatienterna 
i COLOR-studien (366 patienter) och kunde 
konstatera bättre livskvalitet upp till en må-
nad efter operationen hos de laparoskopiskt 
opererade patienterna (38).

Kostnader
Kostnadsaspekten har en allt mer betydande 
roll inom sjukvården i och med att ålders-
strukturen förändras så att befolkningens 
medelålder stiger och sjukvårdskostnaderna 
därmed ökar. Både direkta kostnader som 
hänför sig till själva behandlingen, liksom 
indirekta kostnader relaterade till själva sjuk-
domen och behandlingen av den bör beaktas 
vid kostnadseffektivitetsberäkningar. I det här 
avseendet har man gjort kostnadskalkyler och 
jämfört laparoskopiska kolonresektioner med 
öppna resektioner (39–41). Kostnaderna re-
laterade till själva ingreppet har visat sig vara 
högre när ingreppet utförs laparoskopiskt, till 
stor del på grund av den dyrare engångsutrust-
ning som då krävs. Däremot har det visat sig 
att kostnaderna jämnar ut sig efter ingreppet 
i och med att den laparoskopiskt opererade 
patienten repar sig fortare och därför belastar 
samhället mindre. I en randomiserad studie 
av patienter opererade antingen öppet eller 
laparoskopiskt för koloncancer (bestående 
av de svenska patienterna i COLOR-studien) 
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påvisade Janson et al. (39) att det inte fanns 
någon skillnad i totala samhällskostnader tolv 
veckor efter operationen vare sig man opere-
rat patienten öppet eller laparoskopiskt.

Sammanfattning
Laparoskopisk kolorektal kirurgi tar visserli-
gen en aning längre tid än traditionell öppen 
kirurgi, men patienterna blöder mindre, har 
mindre ont efter operationen, behöver min-
dre smärtstillande läkemedel samt återfår 
snabbare normal tarmfunktion. Dessutom 
förkortas vårdtiden på sjukhuset för patien-
terna. Hittills har metoden utnyttjats på ytterst 
få kliniker i Finland, eftersom laparoskopisk 
kolorektal kirurgi är tekniskt utmanande och 
den vetenskapliga dokumentationen om tek-
nikens långtidseffekter dessutom har saknats. 
I dagens läge har det publicerats fl era pro-
spektiva randomiserade multicenterstudier i 
ansedda medicinska journaler som visar att 
patienter med koloncancer tryggt kan opere-
ras med denna mini-invasiva teknik, förutsatt 
att operationsteamet behärskar tekniken.

Laparoskopisk kolorektal kirurgi har med 
andra ord de senaste åren blivit allt populä-
rare som ett alternativ till traditionell öppen 
kirurgi. Eftersom laparoskopiska operationer 
är mindre invasiva än öppna och därför kan 
anses som en naturlig del av snabbspårskon-
ceptet, väntas allt fl er patienter i framtiden bli 
opererade med denna teknik.

MD Monika Carpelan-Holmström
HUCS, Kirurgiska kliniken
Kirurgiska sjukhuset
PB 263
00029 HNS
monika.carpelan-holmstrom@hus.fi 
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