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Analkanalen



Anorektala symptom

•Smärta

•Blödning

•Klåda

•Tyngdskänsla - svullnad - prolaps

•Avföringsrubbning



Klinisk undersökning

•Inspektion

•Palpation

•Rektoskopi

•Proktoskopi

•Allmän kunskap

•Svårt för den som inte ser många fall

•Om omöjligt - överväg undersökning i narkos



Inspektion

•Sluten/öppen

•Hudflikar

•Hemorrojer

•Eksem - hudirritation

•Ärr - perineal längd

•Fissur/portvaktstagg - rakt bakåt

•Rodnad/svullnad

•Fistelöppning

•Tumör



Landmärken



Palpation

 Finns det något 
hårt??

 Vet Du inte vad det 
är - remittera!



Palpation
Fynd

 Om ont - bedövningssalva? (vid fissur)

 Fissur (kan vanligen inspekteras)

 Abcsess (kan ibland  - men absolut inte alltid -
inspekteras

 Fistelförlopp - inre öppning i linea denata

 Tumörer - annan striktur (anastomos, CD)

 Prostata/cervix

 Fossa Douglasi



Proktoskopi
 Analkanalen/nedre rektum

 Inspektion av det område 
som kan palperas

 Inga förberedelser

 Palpation/gel

 Riktas mot naveln

 För in hela instrumentet

 Tag bort mandrängen

 Inspektera när instrumentet 
backas



Rektoskopi
Stelt instrument, 20 cm

Rektum/distala sigmoideum

Dåligt för att undersöka analkanalen

Någon typ av rengöring (ej vid IBD)

Vänster sidoläge eller gynläge

Palpera/gel

För in 5-6 cm i riktning mot naveln

Tag bort mandrängen

Skruva fast ögat



Rektoskopi
Fram under ögats kontroll

 Lagom luftinblåsning

Sug vb

Följer sacrum, OBS!!

15 cm = gränsen 
rektum/sigmoideum

Inspektera när instrumentet 
backas



Marisker

 = hudflikar

 Resttillstånd efter analhematom ???

 Kan svullna upp och vara smärtsamma

 Hygieniska problem

 Kan op enklare än hemorroider



Hemorrojder

•Förstoring/prolaps av en 

struktur som finns normalt 

och bidrar till kontinensen



Hemorrojder

Symptom

•Blödning

•Slemproduktion, soiling – klåda

•Prolaps – analslemhinna, förekommer nästan alltid 

mer eller mindre

•Trombotisering, strangulation, incarceration

•Smärta bara vid akut komplikation till avancerad 

sjukdom - inte annars



Hemorrojder
Diagnos

•Anamnes

•Inspektion - avancerade stadier

•Palpation - ger vanligen inget

•Proktoskopi - pat krystar

Viktigast - uteslut malign sjukdom!!



Hemorrojder
Behandling:

Behandla bara om det finns 

symptom!

•Farmakologisk behandling 

(stolpiller, bulkmedel)

•Reglera tarmfunktionen !!!

•Injektionsbehandling 



Hemorrojder
Hemorrojder

Gummibandsligatur (”Baron”,” McGivney”)Behandling

Gummibands-

ligatur



Milligan-Morgan hemorrojdectomi

Hemorrojder

- bedövad patient

- benstöd eller fällknivsläge

- dagkirurgi

Hemorrojder
Kirurgisk behandling

Konventionell operation

(Milligans operation)



Hemorrojder – kir beh

 Stapling

 Samma instrument som vi gör anastomos

 Vid circumferent analslemhinneprolaps

 2 effekter: Korrigerar prolapsen och stänger 

blodkärlen



Hemorrojder – kir beh

 Sutur

 Doppler – leta upp kärlen och suturera över 

dessa. 

 Recidivrisk



Analhematom

•Akut påkommen kraftig smärta

•Perianal svullnad - blåskimrande

•Ses vid inspektion

•Ligger under huden - ej under slemhinna

•Fortsätter inte upp i analkanalen

•Behandlas med incision/excision i lokal 

anestesi 



Analfissur



Analfissur

Symptom

•Smärta! (jmfr hemorrojder!)

•Fr a vid defekation

•Sparsam blödning



Analfissur

•Sprickbildning i anodermet

•Vanligast rakt bakåt

•Akut eller kronisk

•Vanligt



Analfissur

Etiologi

•Förstoppning/krystning

•Anatomiska förhållanden

•Sfinkterspasm - förstoppning

•Ond cirkel



Analfissur
Diagnos

•Anamnes

•Inspektion

•Sfinkterspasm

•Kan inte anus ens 

inspekteras - misstänk fissur

•Rektoskopi för att utesluta 

annan sjukdom

•Kan vänta till åb



Analfissur

Behandling

70% läker spontant

•Bryt den onda cirkeln!

•Bulkmedel

•Sittbad

•5% Xylocain /Xyloproct

•0,2% Nitroglycerin/Diltiazem

•Botox

•Kirurgi



Analfissur
Behandling

Kirurgisk behandling:

• Lateral subcutan

sfincterotomi

• Dilatation



Analabscess/analfistel
•Olika stadier av samma sjukdom

•Abscessen akut

•Fisteln ett följdtillstånd

•50% av abscesser läker med enkel 

incision

•50% resulterar i kvarstående fistel

•Dubbelt så vanligt hos män



Analabscess
Etiologi

•Infektion i analkörtel

•Mynnar i linea dentata

•Körtelns utlopp passerar 

sfinktermuskulatur

•Dåligt dränage

•Intersfinkterisk abscess -

perianal abscess (vanligast)



Analabscess
Nomenklatur



Analabscess

•Dov, kontinuerlig smärta

•Några dagars anamnes

•Feber

•Svullnad/rodnad finns vid abscesser som ligger nära perineum

•Ömhet/svullnad vid palpation

•Incision i fullnarkos

•Antibiotika om tecken på sepsis - inte annars

•Spolning dagligen

Klinisk bild/diagnos/behandling



Analfistel

•Ett resttillstånd efter 

analabscess

•Inre öppning i linea dentata

•Yttre öppning i perianala 

huden

•Klassificeras i förhållande 

till sfinktermuskulaturen



Analfistel

Förlopp



Analfistel

Behandling = fistelklyvning



Analfistel

 Seton – om man inte vågar dela fisteln, göra 

patienten inkontinent. (Crohn)

 Efter 4-6 v – kollagenplugg, en trattformad 

plugg dras genom fisteln och den inre 

mynningen sys över. 

 Mer avancerad kirurgi – mucosal flap

 Kräver ofta många operationer



Analcancer

 Sällsynt tumör 

 Ömt eller oömt sår med ofta hårda kanter

 Sitter i huden !

 Skivepitelcancer

 Behandlas i första hand med strålning o cyto, i 

andra hand med kirurgi



Sammanfattning

 Uteslut cancer

 Lär Er rekto o proktoskopi

 Reglera avföringen med bulkmedel

 Remittera vid minsta tveksamhet

 Analabscess alltid mogen – incideras i narkos

 Fistel kräver nästan alltid kirurgi


