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Ileus - tarmvred

Tarmvred - en förenkling

Passagen genom tarmen fungerar inte

1. Tarmen kontraherar sig inte ändamålsenligt - paralytisk ileus

2. Det finns ett hinder för tarmpassagen - mekanisk ileus



Ileus

1. Symtom eller diagnos?

1. Utredningen vanligen enkel

2. Det svåra är optimal handläggning

3. Individualiserad

4. Sök alltid bakomliggande orsak

5. Primär eller sekundär?



Ileus – diagnos

Symtombild

Status

Röntgenutredning

(Lab)



Ileus - symptom/fynd

Smärta

Kräkning (illamående)

Upphävd gas- faecesavgång

Utspänd buk

Symptombilden beror av:

Typ: Mekanisk/paralytisk

Nivå: Tunntarm/colon

Grad: Komplett/inkomplett



Ileus - symptom/fynd

Anamnesen

Som andra bukfall

Hur länge har problemet funnits?

Hur komplett förefaller hindet?

Smärta?

Tidigare operationer/bråck/malignitet

Andra symtom (blödn PR, viktnedgång)





Ileus – diagnos

Status

At (inkl smärtapåverkan)

Buk -Inspektion

- Palpation

- Auskultation

- Perkussion

- Ljumskar

PR



Ileus - Symptom/fynd

Hög TTI Låg TTI Colon

Smärta +++ ++ +

Kräkning +++ + +/-

Distention + ++ +++



Ileus – röntgenutredning

Riktar in sig på fördelning av gas/vätska i tarmen

BÖS eller CT-BÖS



Ileus – röntgenutredning

Kan kompletteras med kontrastundersökning

Passageröntgen - patienten dricker kontrast - vid 

tunntarmshinder - dynamisk

Akut colonröntgen - kontrastlavemang - vid colonhinder

CT med kontrast – vanligen dricker patienten vattenlöslig 

kontrast





Ileus – röntgenutredning

Paralytisk ileus

Hela tarmen lätt vidgad

Mekanisk ileus

Distention ovan hindret

Gastomt/sammanfallet nedom hindret



Ileus – diagnos

När är diagnosen svår?

Inkomplett ileus
Hög ileus
Inklämda femoralbråck
Postoperativt



Ileus

Paralytisk ileus

Alltid ett symptom

Postoperativt

Vid (allvarliga) tillstånd i bukhålan

T ex vid

Peritonit

Ischemi

Pancreatit

Blödning

Bedöm graden av paralys vid alla bukfall!



Paralytisk ileus

Identifiera och behandla orsaken

Vanligen CT (inte passage!)

Operera inte enbart för paralys

Kan finnas andra skäl att operera



Mekanisk ileus - orsaker

Tunntarm
Adherenser = sammanväxningar = tidigare op
Carcinos
Inklämt bråck
Mb Crohn
Gallstensileus

Colon
Tumör
Volvolus
Komplicerad divertikelsjukdom



Ileus – initial behandling

Vätsketerapi
Ringeracetat initialt
Följ förluster
Följ el-status

KAD
Allvarlig vätskebalansrubbning vanlig

V-sond
Avlastar ileus
Minskar aspirationsrisken
Underlättar vid passageröntgen



Ileus - behandling

Smärtstillande
Ökande smärta viktigt tecken

På ordination snarare än vb



Ileus - behandling

Konservativ eller operativ?
Vad är orsaken??
Orsaken säger något om prognosen

Colon-nästan alltid operation. När?

Tunntarm - tidigare op? Konservativ behandling initialt?



Colonileus - behandling

Nästan alltid operation

Större ingrepp - helst dagtid

Risk för stomi



När är det bråttom ?

• Pat får mer kontinuerlig smärta

• Ökande bukstatus – peritonit

• Feber

• CRP –stegring

• Vid colonileus

– ömhet i hö fossa

– Ceacum 12 cm vid CT-BÖS



Sammanfallen – distenderad tarm





Inklämt bråck 

Ileus utan tid op!
Reposition?
Behövs rtg?
Behövs resektion?



Gallstensileus

Gas/kontrast i gallvägarna?
Syns stenen?
Vanligen överraskning
Enterotomi proximalt
Ingen cholecystectomi





Ileus – Mb Crohn

Ofta svårbedömt
Ingen nattoperation

Mekanisk – paralytisk
Abscess?
Striktur?
Adherenser?
Medicinsk behandling?
Långtidsperspektiv!



Ileus - coloncancer

Bedömning av patienten:

Allmänpåverkan?
Smärta?
Gasavgång viktigare än faeces?
Ömhet?

Caecum < 12 cm
Dilatation även av tunntarmen?
Metastaser?
Tumörläge?



Colonileus - behandling



Colonileus - stentbehandling



Colonileus - volvolus

Sigmoideum

Diagnosen via rtg
Ev coloningjutning
Dränage via sond?
Op om misslyckat – uttalat bukstatus
Sigmoideumresektion
Stomi eller anastomos
Elektiv operation?





Colonileus - volvolus

Caecum

Diagnosen via rtg
Inte sällan coloningjutning
Op – vänta inte
Resektion + anstomos
Stomi om perforation



Ileus - benign (?) colonstriktur

Som cancer
Inflammation?
Antibiotika?
Inte stent
Op lättare än cancer?
Op svårare än cancer?
Stomi eller anastomos?



Kom ihåg……

Symtom och diagnos
Sök orsaken!
Korrigera vätske/elektrolytrubbning
Paralys skall inte opereras i sig!
Följ patienten – inte röntgenbilden
Op eller inte vid mekaniskt t-tarmshinder hinder?
Vanligen op vid colonhinder. När?

Smärtfria patienter opereras helst på kontorstid



?


