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1.0 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 
575 tilfeller av pankreascancer ble diagnostisert i Norge i 2005. Total overlevelse ved 

pankreascancer er dårlig til tross utvikling innen diagnostikk og behandling. Optimal 

håndtering av symptomer er hovedmålet ved den palliative behandlingen av disse pasientene. 

10–15 % av pasientene i palliativ fase utvikler duodenal obstruksjon i sluttstadiet av 

sykdommen. I de siste årene har selvekspanderende metallstenter blitt anvendt til palliasjon 

av denne tilstanden.  

Formålet med studiet var å studere: 

• Forekomst av duodenal obstruksjon hos pasienter med pankreascancer ved tidspunkt 

for henvisning til Kompetansesenter for lindrende behandling ved Ullevål 

universitetssykehus. 

• Bruk og effekt av selvekspanderende metallstenter som palliativ behandling av 

duodenal obstruksjon ved pankreascancer i litteraturen.  

1.2 Metode 
26 pasienter med inoperabel pankreascancer ble intervjuet ved hjelp av et utfyllingsskjema 

som tok for seg symptomer ved duodenal obstruksjon inkludert et gastric outlet obstruction 

scoring system. Data ble samlet mellom oktober 2006 og april 2007. 

En gjennomgang av publisert data ble gjort ved hjelp av søk i PubMed, Embase og Cochrane 

mellom 1996 og 2007. Totalt 24 relevante publikasjoner ble funnet. Tre enkeltstudier og én 

oversiktsartikkel ble inkludert. Disse fire publikasjonene ble analysert med tanke på data om 

type brukt stent(er), stentinnleggelsesteknikk, teknisk suksess, klinisk suksess og 

komplikasjoner. 

1.3 Resultater 
Totalt 26 pasienter ble inkludert. Det mest forekommende symptomet var oppblåst mage.  

7,8 % av pasientene hadde duodenal obstruksjon ved henvisningstidspunktet. 

Både endoskopisk og fluoroskopisk teknikk ble brukt for innleggelse av ikke-kledd og kledde 

stenter. Teknisk suksess ble oppnådd ved 95,9–97,3 % av pasientene etterfulgt av en klinisk 

suksess på 89,7–90,2 %. Den totale komplikasjonsraten var på 16,4–25,0 % for ikke-kledde 

stenter versus 10,2 % for kledde stenter. 
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1.4 Konklusjoner  
Gastric outlet obstruction scoring system kan brukes til diagnostisering av duodenal 

obstruksjon ved pankreascancer. 

Bruk av selvekspanderende metallstenter synes å være en effektiv, palliativ behandling av 

duodenal obstruksjon forårsaket pankreascancer. Prosedyren er forbundet med høy rate for 

teknisk og klinisk suksess. Endoskopisk stentinnleggelse synes å være fordelaktig 

sammenlignet med fluoroskopi alene. Kledde stenter har en lavere total komplikasjonsrate. 
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2.0 Bakgrunn 

2.1 Pankreascancer 

2.1.1 Epidemiologi 
I 2005 ble det i Norge diagnostisert totalt 575 nye tilfeller av pankreascancer med en 

fordeling på henholdsvis 289 og 286 tilfeller blant menn og kvinner [1]. Det sees generelt en 

tendens til økt forekomst hos menn fremfor kvinner [2,3]. For Helseregion Øst, med et 

innbyggertall på 1,6 millioner, var det i perioden 2002–2005 gjennomsnittlig 252 nye tilfeller 

per år [1]. Over 50 % av tilfellene i 2005 forekom i aldersgruppen over 75 år [1]. I 2004 døde 

622 personer av pankreascancer i Norge. Prognosen ved pankreascancer er svært lav med en 

samlet 5-års overlevelse på 4 % [4]. 

2.1.2 Patofysiologi 
I over 95 % av tilfellene dreier det seg om adenokarsinom [5]. Pankreatiske intraepiteliale 

neoplasier (PanIN) er forstadier til invasiv karsinom. I disse cellene er det påvist en betydelig 

forkortning av telomerer. K-ras (12p) er aktivert i over 90 % av tilfellene [6]. Inaktivering av 

p16 (9q), SMAD4/DPC4 (18q) og p53 (17p) er andre hyppig forekommende mutasjoner. 

Abnormaliteter i metylering og overekspresjon av en rekke gener er også påvist. Røyking er 

forbundet med fordoblet risiko for pankreascancer [6]. Glukoseintoleranse eller diabetes 

mellitus forekommer hos 80 % av pasientene med pankreascancer [7], og tilstanden er ofte 

utløst av cancersykdommen. Kronisk pankreatitt kan disponere for pankreascancer. Familiær 

opphopning er blitt observert, og i tillegg foreligger det en økt risiko ved en rekke arvelige 

genetiske syndromer.  

2.1.3 Symptomatologi 
Tumor er i 60–70 % av tilfellene lokalisert til pankreashodet [3,5]. Metastaseringen skjer 

direkte til duodenum og mesenteriale kar, lymfatisk til lokale lymfeknuter og peritoneum 

samt til lever og lunger via blodstrømmen. Nedsatt allmenntilstand samt redusert matlyst, 

kvalme, oppkast og endret avføringsmønster med ledsagende vekttap og malabsorbsjon utgjør 

de mer ikke-spesifikke symptomene og tegnene. Den anatomiske beliggenheten av pankreas 

fører til at de øvrige symptomer og tegn varierer gjerne avhengig av tumorlokalisasjon. Ved 

tumor i pankreashodet sees i de fleste tilfeller påvirkning av galleveiene i form av obstruktiv 

ikterus med påfølgende infeksjoner og kløe [8]. Galleveisobstruksjonen kan imidlertid skje 

gradvis, og forårsake såkalt stille ikterus. Ofte er dette det eneste symptomet ved 
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diagnostisering, og de ikke-spesifikke symptomene oppstår gjerne etter dette. Svulster med 

denne lokalisasjonen kan også føre til obstruksjon av duodenum. Sentrale abdominalsmerter 

med utstråling til ryggen er mer typisk for svulster lokalisert til pankreaskroppen eller -halen, 

det vil si i 30– 

40 % av tilfellene [3,5]. Smertene lindres karakteristisk ved bøying fremover i sittende 

posisjon. Abdominalsmerter er ofte det eneste symptomet ved slike svulster, og derfor 

oppdages disse sent og har en dårligere prognose enn svulstene i pankreashodet. Ascites, 

palpabel oppfylning sentralt i abdomen, Cuorvoisiers tegn samt hepato- og splenomegali 

forekommer også. Andre mer sjeldne symptomer og tegn er Trousseaus tegn, polyartritt og 

hudforandringer.   

2.1.4 Diagnostikk og behandling 
Symptomer, tegn og leverfunksjonsprøver vil ofte være grunnlaget for mistanke om 

pankreascancer. Diagnostiseringen vil dernest skje radiologisk og eventuelt 

histologisk/cytologisk hovedsakelig ved inoperabilitet. Computertomografi (CT) med 

pankreasprogram er standardprosedyre for diagnostikk og vurdering av operabilitet ved 

Ullevål universitetssykehus (UUS). CT-/MR-angiografi gir meget god fremstilling av 

blodårene, og er særlig nyttig ved operabilitetsvurdering. Magnetisk resonans 

kolangiopankreatikografi (MRCP) eller eventuelt endoskopisk retrograd 

kolangiopankreatikografi (ERCP) brukes i tillegg for bedre fremstilling av galleveier og 

pankreasgangen. Endoskopisk ultralyd (EUS) med mulighet for å gjøre cytologiske 

undersøkelser er også en anvendt modalitet for diagnostikk. Ved UUS vurderes operabilietet 

ved hjelp av radiologiske kriterier som lokalavansert sykdom og/eller metastatisk sykdom. 

Pankreasoperasjoner har inntil nylig blitt innledet med diagnostisk laparoskopi for å avsløre 

overfladiske levermetastaser og karsinomatose, noe som har vært vanskelig å se ved CT/MR-

undersøkelser [9]. Whippels operasjon utføres ved tumor i pankreashodet og pankreatektomi 

eller såkalt halereseksjon ved tumor i henholdsvis pankreaskroppen eller -halen. I tillegg 

vurderes adjuvant kjemoterapi med 5-fluoracil og/eller gemcitabin eller stråleterapi. 

Tumormarkører som karcinoembryonalt antigen (CEA) og CA19-9 antigen er forhøyet ved 

pankreascancer, men verken sensitive eller spesifikke nok for bruk til screening [6]. Imidlertid 

kan disse brukes ved oppfølgning av pasientene. Etter kurativ reseksjon er 5-års overlevelse 

på 15–30 % [11,12].  

Kun 15–20 % av pasientene er operable ved diagnosetidspunktet [6,10]. Ved UUS kan de 

resterende pasientene få utprøvende behandling med vaksine rettet mot telomerasepeptider i 
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cancercellen. Videre skjer en fortløpende tverrfaglig vurdering med tanke på behov for 

palliativ stentbehandling eller kjemo- og stråleterapi. Med andre ord utgjør behandling av 

komplikasjoner som følge av ekspansiv tumorvekst og metastasering den viktigste 

komponenten i den generelle behandlingen av pankreascancer. Median overlevelsestid for 

pasienter med lokalavansert sykdom uten metastaser er på 6–9 måneder, mens det tilsvarende 

tallet for pasienter med metastatisk sykdom er på 3–6 måneder [13,14]. 

2.1.5 Palliativ behandling 
Ved UUS vil alle pasienter i palliativ fase, det vil si pasienter med inoperabel pankreascancer 

eller residiv etter tidligere kurativ kirurgi, viderehenvises om mulig til Kompetansesenter for 

lindrende behandling (KSLB). KSLB er en del av Avdeling for lindrende behandling ved 

Kreftsenteret. Her gjøres en utredning av symptomprofil og behov for videre palliativ 

behandling ved hjelp av blant annet livskvalitetsskjemaer som Edmonton Symptom 

Assessment Scale (ESAS) og European Organisation for Research and Treatment of Cancer 

Core Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30). Pasientene angir i synkende 

rekkefølge tretthet, tap av matlyst, nedsatt allmenntilstand, smerter ved bevegelse, depresjon, 

munntørrhet og smerter i hvile som de mest plagsomme symptomene i følge ESAS [15]. 

Bortsett fra smerter i hvile og tap av matlyst sees en betydelig symptomforverring de siste åtte 

ukene før død [15]. 

Komplikasjonene ved pankreascancer gjenspeiler, på samme måte som de øvrige symptomer 

og tegn, den anatomiske beliggenheten til pankreas og tumors lokalisasjon. 

Galleveisobstruksjonen kan behandles ved stentinnleggelse. Kirurgi kan også vurderes, og 

omfatter koledokoduodenostomi, koledokojejunostomi eller hepatikojejunostomi. Ved 

stentbehandling synes metallstent å være fordelaktig fremfor plaststent [16]. Randomiserte 

studier viser sammenlignet med kirurgi hyppigere behov for reintervensjon på grunn av 

stentokklusjon, tilbakevendende ikterus og kolangitt [17,18,19]. Derimot forkortes 

innleggelsestid og prosedyrerelatert morbiditet og mortalitet i forhold til kirurgi [17,18,19]. 

God smertebehandling kan oppnås ved medikasjon med opioider eller ved blokade av plexus 

coeliacus. Imidlertid har optimal systemisk smertebehandling vært tilfredsstillende nok i 

mange tilfeller [15]. Blokade av plexus coeliacus har heller ikke vist effekt på konsumpsjonen 

av opioider [15,10]. 
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2.2 Duodenal obstruksjon 

2.2.1 Epidemiologi 
Forekomsten av duodenal obstruksjon angis noe forskjellig i litteraturen. I enkelte tilfeller er 

det angitt en forekomst på mellom 15–20 % [20], mens angivelsen er mellom 10–20 % i 

andre tilfeller [21]. Altså antas tallet å ligge et sted mellom 10–20 %.  

2.2.2 Symptomatologi 
Strikturen oppstår enten i pars superior og pars descendens duodeni eller i pars horisontalis 

duodeni med ledsagende ventrikkelretensjon. Dette er erfaringsmessig en problemstilling som 

sees sent i forløpet ved avansert pankreascancer [22,23]. Pasientene er ofte kronisk medtatte 

og behovet for palliativ behandling er stort. Symptomer ved duodenal obstruksjon er kvalme, 

gulping, oppkast og oppblåst mage, samt problemer med å få i seg tilstrekkelig med mat på 

grunn av redusert matlyst. Det oppstår dermed en svært utilfredsstillende ernæringssituasjon 

med vekttap, dehydrering og elektrolyttforstyrrelse. Duodenal obstruksjon bidrar til en 

betydelig reduksjon av livskvalitet, og riktig behandling og håndtering av dette er svært viktig 

for denne pasientgruppen med kort forventet levetid [15]. 

2.2.3 Diagnostikk og behandling 
Duodenal obstruksjon diagnostiseres på bakgrunn av symptomer og radiologiske 

undersøkelser. Tradisjonelt ble denne komplikasjonen behandlet med gastroenteroanastomose 

(GEA). I en årrekke var palliativ kirurgi det eneste behandlingstilbudet til pasientene. Ikke-

kirurgiske behandlingsalternativer er blant annet radioterapi og endoskopisk ballongdilatasjon 

[24], alkoholinjeksjon [25] eller laserablasjon [26]. De sistnevnte teknikkene kan forbedre 

ernæringssituasjonen enten ved at pasienten blir i stand til å gjenoppta inntak av mat og 

drikke, eller bedre muligheten for innleggelse av gastrojejunal ernæringsonde [22]. Effekten 

av disse teknikkene er dessverre svært kortvarig [27]. På begynnelsen av 90-tallet ble i tillegg 

selvekspanderende metallstenter (SEMS) introdusert, og fikk snart en viktig plass i forhold til 

palliativ behandling av samtlige svulster i gastrointestinalkanalen. Bruken av SEMS er 

veletablert i forhold til endoskopisk behandling av obstruksjoner i galleveiene og øsofagus, og 

det har etter hvert tilkommet nyere stenter for ulike lokalisasjoner som for eksempel Wallflex 

fra Boston Scientific konstruert av nitinol for duodenum [Bilde 1 og 2]. 
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Bilde 1 og 2 Innføringssystem og delvis utløst Wallflex 
 

2.2.4 Selvekspanderende metallstenter 
SEMS plasseres enten endoskopisk med gjennomlysning og kontrast eller fluoroskopisk med 

kontrast uten endoskop. De nye stentene kan føres ned til strikturen gjennom endoskopets 

arbeidskanal. Fordelen med den endoskopiske prosedyren er bedre tilgjengelighet til 

strikturen som ofte kan være lokalisert til distale del av duodenum. På UUS brukes den 

endoskopiske metoden. Før prosedyren innledes er det viktig å få et visuelt inntrykk av 

strikturens lengde, form og lumen. Dette kartlegges ved CT eller en røntgenundersøkelse med 

kontrast. Hensikten med denne kartleggingen er også å fremstille begynnende eller 

koeksisterende kolestase, og dermed indikasjonen for at pasienten skal ha en galleveisstent før 

eller etter innleggelse av duodenalstent. Det er også viktig å se om det finnes flere strikturer 

lengre distalt. 

Prosedyren gjøres i radiologisk avdeling med tilgang til gjennomlysning og med pasienten i 

venstre sideleie. Pasienten får intravenøs sedasjon med midazolam/peditin. Det anvendes et 

gastroskop med 3,7 mm biopsikanal. Dersom strikturen ikke kan passeres med endoskopet, 

bruker man et ERCP-kateter med metalltupp og en super stiff guidewire for kanylering. Det 

brukes så kontrast for å kunne måle strikturens lengde og for fremstilling av området distalt 

for strikturen. Deretter velges en stent som strekker seg gjennom hele strikturen pluss 1–2 cm 

i hver ende. Wallflex fra Boston Scientific har en diameter på 22 mm og lengder fra 60– 

120 mm. Stenten utløses slik at proksimale del blir liggende i ventrikkelen. Til slutt brukes 

kontrast for å vurdere passasje og graden av ekspansjon. Tiden prosedyren tar kan variere, og 

tar lengre tid dersom strikturen er vanskelig å passere [Bilde 3 og 4]. 
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Bilde 3 Endoskop, innføringssystem og utløsning av stent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 4 Endoskop og utløst stent 
 

Den ideelle stent bør inneha en rekke egenskaper. Den må være fleksibel og være av en slik 

størrelse at den kan føres gjennom endoskopets arbeidskanal. Når stenten så er på plass må 

den ekspandere tilstrekkelig slik at det oppstår tilfredsstillende passasje av mat og drikke. 

Stentens ekspansjonskraft må balansere mellom å kunne klare å utvide tarmlumen 

tilstrekkelig, men samtidig gjøre dette på en langsom måte slik at ruptur unngås. Stenten skal 

best mulig motvirke tumorinnvekst og hindre eventuell migrasjon. Dette er komplikasjoner 

som sees i forbindelse med stenting, i tillegg til at det også forekommer kolestase og kolangitt 

samt mer sjeldne, alvorlig komplikasjoner som perforasjon og blødning. Det finnes en rekke 

ulike ikke-kledde og kledde stenter på markedet. Noen har også konstruert sine egne 

modeller. 

 - 9 - 



Duodenal obstruksjon ved pankreascancer 
__________________________________________________________________________________________ 

2.3 Problemstilling og formål 
Forekomsten av duodenal obstruksjon ved pankreascancer er noe usikker, og heller ikke 

spesifikt undersøkt hos pasientene ved UUS. Samtidig benyttes SEMS i økende grad til 

palliasjon hos denne pasientgruppen. Det foreligger mindre, retrospektive studier som antyder 

gode tekniske og kliniske resultater samt kostnadseffektivitet. Derimot finnes svært få 

oversiktsartikler med sikre data. Det var derfor ønskelig å sammenfatte resultatene i 

litteraturen. Formålet med studiet var derfor å studere: 

• Forekomst av duodenal obstruksjon hos pasienter med pankreascancer ved tidspunkt 

for henvisning til KSLB ved UUS. 

• Bruk og effekt av SEMS som palliativ behandling av duodenal obstruksjon ved 

pankreascancer i litteraturen.  
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3.0 Metode 

Oppgaven er på bakgrunn av formålet todelt: 

• Et klinisk studium  

• Et litteraturstudium 

3.1 Klinisk studium 

3.1.1 Pasienter 
UUS fungerer som et tertiært senter for hepato-pancreato-biliær (HPB) kirurgi og onkologi 

for Helseregion Øst. Regionen omfatter fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og 

Østfold med cirka 1,6 millioner innbyggere [15]. Pasienter med inoperabel pankreascancer 

eller residiv etter tidligere kurativ kirurgi henvises til KSLB. Denne pasientgruppen er dermed 

i en palliativ fase og innebefatter de som utvikler duodenal obstruksjon. Den definerte 

pasientgruppen ble dermed de som ble henvist til KSLB. 

3.1.2 Studiedesign 
Studiet skulle være prospektivt. Fordelene ved et slikt studium er større kontroll over ønsket 

informasjon og dermed også mer representative resultater i forhold til formålet. 

Datainnsamlingen skjedde over en tidsperiode på seks måneder, fra og med oktober 2006 til 

og med mars 2007. 

Det ble utarbeidet et skjema som tok for seg spesielt symptomatologien ved duodenal 

obstruksjon. Denne skulle da brukes på den aktuelle pasientgruppen som et 

registreringsverktøy. I første omgang ble det tatt utgangspunkt i en artikkel av Holt et al. 

2004, hvor et lignende studium hadde blitt gjort ved hjelp av Gastric Outlet Obstruction 

Scoring System (GOOSS) [28]. Dette scoring-systemet viste seg å være adaptert fra en annen 

artikkel ved Adler et al. 2002 [22] [Vedlegg 1]. Her var det tatt utgangspunkt i et scoring-

systemet opprinnelig brukt hos pasienter med øsofaguscancer [29]. 

I mai 2006 ble det gjort et søk etter ytterligere scoring-systemer i litteraturdatabasene 

PubMed, Embase og Cochrane. Søkeordene ”duodenal obstruction OR gastric outlet 

obstruction AND pancreatic cancer” ble brukt med begrensning til abstrakter, 

publiseringsdato 1990–2006 og mennesker. Dette søket ble gjennomgått også med henblikk 

på karakteristiske symptomer for duodenal obstruksjon.  
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GOOSS fra Adler et al. 2002 ble oversatt [22]. Sammen med noen tilleggsspørsmål ble det et 

relativt enkelt skjema som skulle fylles ut av pasienten selv [Vedlegg 2]. Skjemaet ble prøvd 

ut på én pasient innlagt på Gastrokirurgisk avdeling ved UUS. Denne pasienten var av den 

typen som kunne inkluderes i studiet, og skjemaet fungerte tilfredsstillende. Det ble deretter 

opprettet kontakt og samarbeid med KSLB. 

3.2 Litteraturstudium 

3.2.1 Databaser 
Det ble søkt etter artikler i tre databaser: 

• PubMed  

• Embase  

• Cochrane 

 

PubMed gir tilgang til Medline og Oldmedline, og er produsert av National Library of 

Medicine i USA. Databasen er den største og mest brukte internasjonale database, med 

hovedvekt på amerikanske tidsskrifter, og har referanser fra cirka 4.800 biomedisinske 

tidsskrifter innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin og preklinisk vitenskap. 

Embase har sitt hovedfokus på medisinsk farmakologi og legemiddelforskning. Databasen 

inneholder cirka 3.500 tidsskrifter, og er den største europeiske medisinske databasen.   

Cochrane Library er den beste kilden for systematiske oversiktsartikler og randomiserte 

kontrollerte studier. Databasen består av flere delbaser, og har sin hovedfokus på klinisk 

medisin og kunnskapsbasert praksis.  
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3.2.2 Søkestrategi 
Hovedsøk: Dette ble gjort i samtlige databaser i oktober 2006.  
 

Tabell 1 
Database Søkeord Begrensninger Treff

PubMed 

(duodenal obstruction OR gastric outlet 
obstruction) AND (pancreatic cancer) AND 
(duodenal metal stents OR duodenal self-

expandable metal stents) 

abstrakter, 1996–
2006 og mennesker 20 

Embase 

(duodenal obstruction OR gastric outlet 
obstruction) AND (pancreatic cancer) kombinert 

med (metal stents OR self-expandable metal 
stents) 

abstrakter, 
mennesker og 1996–

2006 
5 

Cochrane 
Library 

(duodenal obstruction OR gastric outlet 
obstruction) AND (pancreatic cancer) AND 
(duodenal metal stents OR duodenal self-

expandable metal stents) 

 0 

 

Supplerende søk: Et identisk søk ble gjort i april 2007. 

 

Tabell 2 
Database Søkeord Begrensninger Treff

PubMed 

(duodenal obstruction OR gastric outlet 
obstruction) AND (pancreatic cancer) AND 
(duodenal metal stents OR duodenal self-

expandable metal stents) 

abstrakter, 1996–
2007 og mennesker 22 

Embase 

(duodenal obstruction OR gastric outlet 
obstruction) AND (pancreatic cancer) kombinert 

med (metal stents OR self-expandable metal 
stents) 

abstrakter, 
mennesker og 1996–

2007 
5 

Cochrane 
Library 

(duodenal obstruction OR gastric outlet 
obstruction) AND (pancreatic cancer) AND 
(duodenal metal stents OR duodenal self-

expandable metal stents) 

 0 

 

3.2.3 Inkluderingskriterier 

Alle artiklene ble lest på abstraktnivå og inkludert på bakgrunn av antall pasienter med 

pankreascancer samt bruk og effekt av stent [Vedlegg 3]. Oversiktsartiklene ble vurdert ut i 

fra om det var brukt klare kriterier for inklusjon av enkeltstudiene, om relevante studier var 

funnet og kvaliteten på studiene vurdert.  
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4.0 Resultater 

4.1 Klinisk studium 
Samtlige utfyllingsskjemaer ble fylt ut av sykepleier eller ernæringsfysiolog ved KSLB. Dette 

ble gjort ved en førstegangssamtale med pasientene. Til sammen 26 pasienter ble inkludert i 

studiet. 

 

Tabell 3 

 Pasienter  
n 

Kjønn 
            mann 
            kvinne 

 
12 
14 

Aldersfordeling* 
            [40,50〉 
            [50,60〉 
            [60,70〉 
            [70,80〉 
            [80,90] 

 
1 
6 
10 
6 
3 

Total 26 
 
* studiet ble gjennomført i årsskiftet 2006–2007. 

 

Seks pasienter hadde ingen av tilleggssymptomene i utfyllingsskjemaet. 20 pasienter var 

plaget med én eller flere av disse symptomene. Det mest forekommende symptomet var 

oppblåst mage, og deretter kvalme, gulping og oppkast i synkende rekkefølge. Duodenal 

obstruksjon ble definert som score 0–2. 24 pasienter hadde ikke duodenal obstruksjon. Tre 

pasienter hadde alle tilleggssymptomene. Av disse tre hadde én score 1, mens de to andre 

hadde score 3. Pasienten med score 2 var kun plaget med kvalme som tilleggssymptom. 
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Tabell 4 

 Pasienter 
n % 

Tilleggssymptomer 
            kvalme 
            gulping 
            oppkast 
            oppblåst mage 

 
11/26 
9/26 
6/26 
15/26 

 
42,3 
34,6 
23,1 
57,7 

Score 
            ingenting = 0 
            flytende, væske = 1 
            most = 2 
            fast = 3 

 
0/26 
1/26 
1/26 
24/26 

 
0 

3,8 
3,8 
92,3 

 

4.2 Litteraturstudium 
Fire artikler, inkludert én oversiktsartikkel, ble på bakgrunn av inkluderingskriteriene valgt ut. 

Denne litteraturen ble gjennomgått ut i fra følgende kriterier: 

• type stent(-er) 

• teknikk ved innsetting av stent(-er) 

• teknisk suksess 

• klinisk suksess 

• komplikasjoner 

4.2.1 Adler et al. 2002 [22] 
Pasienter og metode: Artikkelen beskriver erfaringen ved bruk av SEMS som palliativ 

behandling ved malign obstruksjon av ventrikkelutgangen i et retrospektivt studium. 36 

pasienter, 10 kvinner og 26 menn, ble behandlet. Gjennomsnittsalderen var 61,4 år. Årsaken 

til den maligne obstruksjonen var pankreascancer hos 19 pasienter. Strikturen var lokalisert til 

duodenum eller i en tidligere utført gastrojejunostomi hos 34 pasienter. Alle 

behandlingsprosedyrer ble utført mellom oktober 1998 og januar 2001, og data ble hentet fra 

pasientjournaler og spørreundersøkelser via telefon og eventuelt ved hjelp av 

familiemedlemmer. Stentinnleggelsen ble gjort ved endoskopi. 34 pasienter ble behandlet 

med Wallstent med diameter 20 og 22 mm og lengde 60 og 90 mm. Hos to pasienter ble det 

brukt Ultraflext øsofagalstent. GOOSS ble benyttet for å vurdere matinntaket før og etter 

prosedyren. 

Resultater: Vellykket stentinnleggelse ble oppnådd hos alle pasientene. Fire pasienter hadde 

behov for flere enn én stent. 31 av 36 pasienter (86,1 %) opplevde en forbedring av 
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matinntaket. En statistisk signifikant (p < 0,0001) forbedring av GOOSS-score ble sett. 

Oppfølgningsdata var kun tilgjengelig hos 34 pasienter. Gjennomsnittlig overlevelsestid etter 

prosedyre var 11,8 uker (1–28 uker). Endoskopisk reintervensjon ble nødvendig hos åtte 

pasienter på grunn av reobstruksjon. Dette skyldtes vekst av tumor over og inn i stent hos 

henholdsvis tre og én pasient, ett tilfelle av stentmigrasjon, ekstern kompresjon i to tilfeller og 

vinkling av stentlumen i forhold til tarmlumen hos én. Ingen perforasjoner eller blødninger 

oppstod i forbindelse med stentinnleggelsene. To pasienter utviklet malign 

galleveisobstruksjon etter prosedyre på grunn av at stenten blir liggende over papilla Vateri. 

Dette ble behandlet endoskopisk. 

 

Tabell 5 
Pasienter 36 
Pankreascancer 19 
Teknisk suksess 36/36 (100,0 %) 
Klinisk suksess 31/36 (86,1 %) 
Komplikasjoner og reintervensjoner ved 
teknisk suksess 
            migrasjon (n =1) 
            vinkling (n = 1) 
            overvekst (n = 3) 
            innvekst (n = 1) 
            ekstern kompresjon (n = 2) 
            galleveisobstruksjon (n = 2) 

11/34* (32,4 %) 

 
* Oppfølgningsdata kun tilgjengelig hos 34 pasienter. 
 

4.2.2 Olsen et al. 2005 [23] 
Pasienter og metode: Artikkelen omfatter et retrospektivt studium av SEMS anvendt til 

palliativ behandling av pasienter med malign obstruksjon i antrum og duodenum. Studiet ble 

gjort over tre år. Pasientantallet var 29, 13 kvinner og 16 menn, med en medianalder på 70 år 

(50–93 år). 15 pasienter hadde pankreascancer. Stenten som blir anvendt var en Wallstent på 

22 mm i diameter og 90 mm i lengde, som ble innlagt endoskopisk. Stentens funksjon, og 

dermed klinisk effekt, ble ansett som tilfredsstillende dersom obstruksjonssymptomene ikke 

oppstod på ny. Åtte av pasientene fikk også foretatt drenasje av galleveiene før eller samtidig 

med innleggelse av den duodenale stenten. To pasienter fikk drenert galleveiene ved den 

såkalte rendez-vous-teknikken, det vil si en kombinasjon av perkutan transhepatisk 

kolangiografi (PTC) og endoskopi.  
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Resultater: Av 29 pasienter ble stenten korrekt innlagt hos alle 29 (100 %). Hos fire pasienter 

ble det ingen effekt til tross for korrekt plassering, og hos to pasienter forelå det ingen 

informasjon om stentens funksjon. Stenten fungerte altså tilfredsstillende hos 23 pasienter 

(79,3 %). Det var ingen komplikasjoner registrert ved utførelsen av prosedyren, og heller ikke 

stentmigrasjon eller perforasjon. Én pasient fikk innlagt en supplerende stent på grunn av 

overvekst av tumor. Median overlevelsestid var 47 dager (0–274 dager). 

 

Tabell 6 
Pasienter 29 
Pankreascancer 15 
Teknisk suksess 29/29 (100,0 %) 
Klinisk suksess 23/29 (79,3 %) 
Komplikasjoner og reintervensjoner ved 
teknisk suksess 
            overvekst (n = 1) 
            galleveisobstruksjon (n = 2) 

3/27* (11,1 %) 

 
*Oppfølgningsdata kun tilgjengelig hos 27 pasienter. 
 

4.2.3 Yoon et al. 2006 [30] 
Pasienter og metode: I denne artikkelen rapporteres effekten av selvekspanderende 

nitinolstenter til bruk i den palliative behandlingen av duodenal obstruksjon undersøkt 

prospektivt. Studiet ble gjort over tidsperioden september 1998 til april 2005, der 82 pasienter 

med malign duodenal obstruksjon ble behandlet. Av disse var 56 menn og 26 kvinner med en 

gjennomsnittalder på 62,3 år. 38 pasienter hadde pankreascancer. Alvorlighetsgraden av 

pasientens symptomer var gradert etter en skala fra 0–5. Pasientene ble gradert før og etter 

stenting. Det ble tatt i bruk fire ulike stenter, navngitt som A, B, C og D, som forfatterne selv 

hadde konstruert [Bilde 5]. Stent A bestod av nitinol med en indre diameter på 18 mm og en 

lengde på 40–100 mm, og begge dets ender var utvidet til 28 mm. Stent B var av samme type 

som stent A, men var i tillegg dekket av polyuretran. Stent C var dobbel og bestod av stent A 

og B til sammen. Stent D var også en dobbel stent bestående av en ytre delvis kledd del og en 

indre del av nitinol. Den indre stenten var 18 mm i diameter og begge dets ender var utvidet 

til 28 mm. Den ytre stenten bestod igjen av 3 deler; en proksimal del av nitinol på 28 mm i 

diameter, et nylonnett på 18 mm i diameter og en ytterligere distal del av nitinol på 28 mm i 

diameter. Stent A ble brukt på tre, stent B på sju, stent C på 16 og stent D på 56 pasienter. 

Teknikken som ble brukt var i hovedsak peroral fluoroskopisk innleggelse. Stent C ble innlagt 

ved at stent B blir innført koaksialt i stent A. Den ytre delen av stent D ble lagt inn ved 

 - 17 - 



Duodenal obstruksjon ved pankreascancer 
__________________________________________________________________________________________ 

peroral fluoroskopi etterfulgt av koaksial innleggelse av den indre delen. Dersom 

fluoroskopisk innleggelse ikke lot seg gjøre ble det kombinert med endoskopi. 

Innføringssystemet for stent A, B og C hadde en ytre diameter på 6 mm og stent D på 3,8 mm. 

43 pasienter hadde fått utført galleveisdrenasje forut for prosedyren. Oppfølgning skjedde 

med jevne mellomrom ved endoskopering og røntgenundersøkelse med bariumholdig 

kontrast. 

 

Bilde 5 Stent A (a), B (b) og D (c) 
 

Resultater: En teknisk suksess ble rapportert hos 78 av 82 pasienter (95,1 %). Klinisk suksess 

ble oppnådd hos 75 av disse 78 pasientene (96,2 %). Det kunne i etterkant sees stentmigrasjon 

(stent B) hos én av pasientene. Hos 15 av pasientene ble det satt inn kledd stent over papilla 

Vateri uten å ha utført en ekstern galleveisdrenasje, og tre pasienter i denne gruppen utviklet 

ikterus (stent B, C og D). Av disse tre pasientene fikk to utført PTC, mens den siste pasienten 

fikk innlagt en ny ikke-kledd stent etter migrasjon. I oppfølgningen av pasientene ble det sett 

tumorinnvekst (stent A) hos to pasienter og overvekst (stent C og D) hos seks. Disse ble med 

suksess behandlet med en supplerende stent inni den allerede innlagte stent. 

Symptomgraderingen ble satt inn i en tabell, og man kunne se at det var en signifikant 

forbedring (p < 0,001) av symptomgrad før og etter stenting. Gjennomsnittlig overlevelsestid 

var 100.9 dager (95 % konfidensintervall). 
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Tabell 7 

Pasienter 82 
Pankreascancer 38 
Teknisk suksess 78/82 (95,1 %) 
Klinisk suksess 75/78 (96,2 %) 
Komplikasjoner og reintervensjoner ved 
teknisk suksess * 
            stent A (ninnvekst = 2) 
            stent B (ngalleveisobstruksjon og migrasjon = 1) 
            stent C (novervekst = 1, ngalleveisobstruksjon = 1) 
            stent D (novervekst = 5, ngalleveisobstruksjon = 1) 

 
 

2/3 (66,7 %) 
1/8 (12,5 %) 
2/13 (15,4 %) 
6/67 (9,0 %) 

 
* Totalt 91 stenter ble brukt. 11 pasienter hadde behov for 2 (n = 9) eller 3 (n = 2) stenter. 
 

 

Tabell 8 Teknisk og klinisk suksess for Adler et al. 2002 [22], Olsen et al. 2005 [23] og Yoon 
et al. 2006 [30] 

 
 

Pasienter/referansepopulasjon 
n % 

Teknisk suksess 143/147 97,3 
Teknisk svikt 4/147 2,7 
Klinisk suksess ved teknisk 
suksess 129/143 90,2 

Klinisk svikt ved teknisk 
suksess 14/143 9,8 

Komplikasjoner og 
reintervensjoner ved teknisk 
suksess* 
            ikke-kledd stent 
            kledd stent 

 
 
 

16/64 
9/88 

 
 
 

25,0 
10,2 

 
* Forbehold om foreliggende oppfølgningsdata og antall stenter som er brukt. 
 

4.2.4 Nielsen et al. 2003 [31] 
Pasienter og metode: Dette er en oversiktsartikkel om indikasjoner for behandling med SEMS 

ved gastroduodenale obstruksjoner i forhold til GEA. Det er hovedsakelig tatt utgangspunkt i 

valg av stenttype, prosedyre, komplikasjoner og økonomiske aspekter. Litteraturen er blitt 

gjennomgått systematisk ved et Medline-søk med søkeordene ”gastroduodenal, GI-tract, 

gastric, duodenal AND obstruction, stenosis AND stent, endoprothesis” med begrensning til 

engelskspråklige artikler og studier med mennesker. Refererte artikler og related article-

funksjonen i Medline har også blitt benyttet. Studier som ikke omhandlet SEMS og som er 

basert på færre enn seks pasienter er blitt ekskludert. Kasuistikker er allikevel blitt benyttet 

for vurdering av komplikasjoner. Alle inkluderte studier er basert på færre enn 40 pasienter 
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[Vedlegg 4]. Adler et al. 2002 er også tatt med i dette studiet, og derfor er resultatene fra 

denne artikkelen ekskludert. Ulike ikke-kledde stenttyper og pasientpopulasjoner er blitt 

benyttet.  

Resultater: Den tekniske suksessraten er oppgitt som 83–100 %, og som gjelder kun ikke-

kledde stenter. Suksessraten er blitt definert som velbeliggende stent verifisert ved 

røntgenundersøkelse eller endoskopi. Evnene til å kunne innta mat og drikke peroralt er blitt 

definert som kliniske suksess, og raten er oppgitt som 75–100 %. Den prosedyrerelaterte 

morbiditeten er 0 %, men alvorlige komplikasjoner er meddelt med utgangspunkt i ulike 

referanser [32,33,34,35]. Komplikasjonene er reobstruksjon forårsaket tumorinnvekst og 

stentmigrasjon. I tilegg er reaktiv hyperplasi, okklusjon med bolus, blødning, perforasjon og 

fisteldannelse nevnt med utgangspunkt i enkelte kasuistikker. Innvekstraten varierer fra 0– 

56 %. Det er konkludert med en anbefaling om bruk av ikke-kledde stenter ved maligne 

gastroduodenale obstruksjoner med utgangspunkt i en referanse [36]. Prisen på en 

standardstent er angitt å være på 12.000–15.000 danske kroner, og siden prosedyren ikke 

krever anestesiologisk assistanse eller innleggelse på sykehus er den regnet for å være 

kostnadseffektiv. 

 

Tabell 9 
 
 

Pasienter/referansepopulasjon 
n % 

Teknisk suksess 213/222 95,9 
Teknisk svikt 9/222 4,1 
Klinisk suksess ved teknisk 
suksess 191/213 89,7 

Klinisk svikt ved teknisk 
suksess 22/213 10,3 

Komplikasjoner og 
reintervensjoner ved teknisk 
suksess 
            ikke-kledd stent 

 
 
 

35*/213 

 
 
 

16,4 
 
* migrasjon (n = 8) og innvekst (n = 27) 
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5.0 Diskusjon 

Totalt 12 menn og 14 kvinner ble inkludert i det kliniske studiet. De fleste av pasientene var i 

aldersgruppen 60–70 år [Tabell 3]. 23,1 % av pasientene hadde ingen av tilleggssymptomene 

i utfyllingsskjemaet, hvor det mest forekommende symptomet var oppblåst mage [Tabell 4]. I 

følge scoring-systemet hadde 7,8 % av pasientene som ble henvist til KSLB fra og med 

oktober 2006 til og med mars 2007 duodenal obstruksjon [Tabell 4]. 

I litteraturen er forekomsten av duodenal obstruksjon mellom 10–20 %. Den lave andelen i 

studiet sammenlignet med tall fra litteraturen har flere årsaker. Det diagnostiseres 

gjennomsnittlig 252 nye tilfeller av pankreascancer per år i Helseregion Øst [1]. Ideelt sett vil 

alle palliative pasienter i denne gruppen utgjøre pasientgrunnlaget for det kliniske studiet i 

den valgte datainnsamlingsperioden. Imidlertid henvises ikke alle pasientene til UUS av ulike 

årsaker. Det er heller ikke slik at samtlige pasienter på sykehuset viderehenvises til KSLB. 

Opprettelsen av det nye Kreftsenteret ved sykehuset skjedde midt i datainnsamlingsperioden, 

og derfor har nettopp sistnevnte problem vært større enn ventet. Duodenal obstruksjon er som 

tidligere nevnt et problem som forekommer sent i sykdomsforløpet, og andelen som er angitt i 

litteraturen representerer ofte pasienter som utvikler duodenal obstruksjon en eller annen gang 

i løpet av hele sykdomsperioden. På UUS henvises pasientene til KSLB svært tidlig i den 

palliative fasen [15]. Det skyldes at flertallet av pasientene i denne gruppen erfaringsmessig 

har mange og sammensatte symptomer som senteret har best kompetanse til å behandle. 

Dermed er både pasientgrunnlaget og observasjonstiden for studiet lite, og av den grunn er det 

behov for et større studium for å vurdere resultatene ytterligere. 

Den opprinnelige intensjonen var at pasientene selv skulle fylle ut skjemaet. I studiet skjedde 

imidlertid utfyllingen ved at sykepleier eller ernæringsfysiolog ved KSLB intervjuet 

pasientene i en førstegangssamtale. Resultatet ansees allikevel ikke å være påvirket av dette 

på grunn av at intervjuene skjedde ved opplesning av skjema. Utfyllingsskjemaet registrerte 

pasientenes symptomer på en tilfredsstillende måte, men det forelå ingen mulighet for å 

verifisere en eventuell duodenal obstruksjon ved hjelp av radiologiske eller endoskopiske 

undersøkelser. Mange av symptomene ved pankreascancer er sammenfallende med 

tilleggsymptomene benyttet i utfyllingsskjemaet, og derfor ikke spesifikke for duodenal 

obstruksjon i denne pasientgruppen. Flere av pasientene hadde én eller flere av 

tilleggssymptomene i skjemaet til tross for en høy score. Scoring-systemet i 
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utfyllingsskjemaet hadde sitt opprinnelige utgangspunkt i studier gjennomført på pasienter 

med øsofaguscancer. Det er lettere å bruke et lignende scoring-system som 

registreringsverktøy ved malign dysfagi, og en adaptasjon med tanke på duodenal obstruksjon 

er ikke tilfredsstillende nok [37]. GOOSS er benyttet mer som et verktøy for kvantifisering av 

klinisk suksess ved bruk av SEMS i flere av artiklene inkludert i litteraturstudiet. Det er 

imidlertid ikke funnet mer sensitive verktøy til diagnostisering av duodenal obstruksjon, og 

vårt studium viser at scoring-systemet gir grunnlag for klinisk mistanke om dette. 

Total teknisk suksess er på 95,9–97,3 % ved bruk av SEMS [Tabell 8 og 9]. Endoskopisk 

stentinnleggelse er benyttet i Adler et al. 2002 og Olsen et al.2005, mens hovedteknikken i 

Yoon et al. 2006 er fluoroskopisk. I oversiktsartikkelen fremkommer det ikke hvilken teknikk 

som er benyttet i hver av de studiene som er inkludert, og mest sannsynlig dreier det seg om 

bruk av begge alternativer. Kriterier for vurderingen av teknisk suksess er ikke nærmere 

spesifisert i verken Adler et al. 2002 eller Olsen et al. 2005. Imidlertid er teknisk suksess, 

forstått som korrekt beliggende stent, kontrollert ved endoskopi eller røntgenundersøkelse 

med kontrast i Yoon et al. 2006. Det er benyttet ikke-kledde stenter i Adler et al.2002, Olsen 

et al. 2005, hos én pasientgruppe i Yoon et al. 2006 og samtlige studier inkludert i Nielsen et 

al. 2003. Hos de resterende pasientgruppene i Yoon et al. 2006 er det benyttet ulike former for 

kledde stenter. 

Total klinisk suksess er på 89,7–90,2 % [Tabell 8 og 9]. Klinisk suksess er vurdert ved hjelp 

av ulike former for scoring-systemer i alle artiklene bortsett fra i Olsen et al. 2005 som i 

stedet har sett på tilbakevendende symptomer. Når det gjelder Nielsen et al. 2003 er det 

usikkert hvordan den kliniske suksessen er vurdert i hver enkelt av de inkluderte studiene.  

Det ikke rapportert noen alvorlige, prosedyrerelaterte komplikasjoner som blødning og 

perforasjon i enkeltstudiene. I oversiktsartikkelen er slike komplikasjoner kun nevnt ut i fra 

ulike kasuistikker. For øvrig omfatter komplikasjonene tumorinnvekst, tumorovervekst, 

stentmigrasjon og galleveisobstruksjon ved stentinnleggelse over papilla Vateri. Den totale 

komplikasjonsraten ligger mellom 16,4–25,0 % for ikke-kledde stenter [Tabell 8 og 9] og  

10,2 % for kledde stenter. Komplikasjonene må sees i sammenheng med overlevelsestiden 

som varierer mellom 47–109 dager. 

Det foreligger svært få prospektive studier angående behandling av duodenal obstruksjon med 

SEMS ved pankreascancer. Selv om duodenal obstruksjon er mest typisk for pankreascancer 

forekommer det ved en rekke andre cancersykdommer med opphav i blant annet ventrikkel, 
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duodenum, galleblære- og veier, lever samt ved metastaser. De aller fleste studier har 

inkludert pasienter med malign duodenal obstruksjon uavhengig av cancersykdom, og derfor 

er antallet pasienter med pankreascancer ofte lavt. Siden det var nødvendig å ha med 

søkeordene ”pancreatic cancer” ble litteratursøket ytterligere begrenset. Ønsket om sikre data 

gjorde det også nødvendig å kun inkludere studier med 15 eller flere pasienter med 

pankreascancer. I oversiktsartikkelen er ikke antallet pasienter med pankreascancer presisert, 

men den ble inkludert på grunn av at den oppfyller kriterier for inklusjon av oversiktsartikler, 

og har sammenlignbare resultater. Behovet for studier som tar for seg duodenal obstruksjon 

hos et større antall pasienter med kun pankreascancer er derfor stort. 

Endoskopi eller røntgenundersøkelse med kontrast anbefales forut for stentinnleggelse for 

vurdering av strikturens beliggenhet, lengde, form og lumen samt om det foreligger multiple 

strikturer. På denne måten kan stentinnleggelsen planlegges bedre for eksempel med tanke på 

valg av stentlengde og behov for flere stenter. Imidlertid frarådes bruk av stent fremfor 

gastrojejunal ernæringssonde hos pasienter med multiple stenoser i tynntarmen [22]. Når det 

gjelder kontrastmiddel vil bariumholdig kontrast vanskeliggjøre stentinnleggelse på grunn av 

retensjon over obstruksjonen, og derfor er vannløselig kontrast bedre egnet [31].  

Yoon et al. 2006 anser fluoroskopisk stentinnleggelse som bedre med tanke på kanylering av 

strikturen og stentplassering sammenlignet med endoskopi. Dette er i motsetning til Adler et 

al. 2002 som argumenterer med muligheten for bruk av endoskopiske verktøy for optimal 

plassering. Peroral fluoroskopisk innleggelse av stent er en vanskeligere prosedyre ved 

duodenal obstruksjon i forhold til såkalt gastric outlet obstruction på grunn av sløyfedannelse 

av innføringssystemet og formen på pars descendens duodeni [30,38]. I tillegg kan denne 

teknikken være problematisk ved obstruksjoner som befinner seg langt distalt i duodenum 

fordi innføringssystemet ofte er for kort til å nå obstruksjonen [39]. Derfor kan endoskopisk 

stentinnleggelse være til fordel i slike tilfeller [22,31]. 

Innføringssystemet for kledde stenter har for stor diameter til å føres gjennom endoskopets 

arbeidskanal, og derfor er den fluoroskopiske teknikken å foretrekke ved bruk av slike stenter 

[30]. Når det gjelder stent D brukt i Yoon et al. 2006 ansees bruken av et tynnere 

innføringssystem på 3,8 mm som en fordel fremfor et innføringssystemet på 6,0 mm som 

brukes for konvensjonelle kledde stenter. Derimot er kledde stenter noe vanskeligere å 

plassere og utløse på grunn av at de er mer rigide [31]. Innføringssystemet for Wallflex har 

fordeler ved at det er smalt og langt, og som for det første kommer gjennom endoskopets 

arbeidskanal og for det andre når helt frem til obstruksjoner i distale duodenum og proksimale 
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jejunum. Når det gjelder stentinnleggelse inni en annen stent, ved for eksempel senere 

innvekst eller overvekst, er dette uproblematisk uansett brukt teknikk [22,30]. 

Tumorinnvekst med tilbakevendende symptomer er ansett som et betydelig problem ved bruk 

av ikke-kledde stenter [37,40]. Selv om kledde stenter motvirker innvekst forekommer 

migrasjon hyppig nettopp på grunn av manglede fiksasjon til omkringliggende vev [38,36]. 

Problemet med migrasjon er forsøkt løst i Yoon et al. 2006 ved hjelp av selvkonstruerte 

stenter med både en ytre ikke-kledd del og ikke-kledde ender. Uavhengig av type stent er 

både innvekst og overvekst mulig å behandle med stentinnleggelse inni den allerede innlagte 

stent. Det er vanskelig å vurdere hvorvidt resultatene til Yoon et al. 2006, basert på bruk av 

deres selvkonstruerte stenter, er reproduserbare. Det er imidlertid behov for flere studier som 

tar for seg komplikasjoner ved bruk av ikke-kledde versus kledde-stenter. 

Ved pankreascancer forekommer ofte galleveisobstruksjon før den duodenale obstruksjonen, 

og dermed vil galleveiene allerede være avlastet. Om dette ikke er utført er det viktig å sjekke 

påvirkning av galleveiene med laboratorieprøver og/eller røntgenundersøkelser før 

duodenalstenting. Det er en pågående diskusjon angående profylaktisk stenting av 

galleveiene. Det finnes ingen randomiserte eller prospektive studier som tar for seg dette. 

Profylaktisk stenting av galleveiene anbefales dersom tumor befinner seg i tett relasjon til 

forløpet av ductus choledochus eller dersom duodenalstenten vil bli liggende over papilla 

Vateri [22,23,31]. Bakgrunnen for dette er at det erfaringsmessig er teknisk svært vanskelig å 

avlaste galleveiene når det allerede er innlagt en stent over papilla Vateri. Dette kan imidlertid 

gjennomføres ved PTC eller rendez-vous-teknikken gjennom nettet i en ikke-kledd stent. Det 

er imidlertid blitt anbefalt å bruke ikke-kledde stenter dersom stenten vil bli liggende over 

papilla Vateri [38]. I Yoon et al. 2006 er den lave raten for galleveisobstruksjon forklart med 

en hypotese om et potensielt mellomrom mellom duodenalveggen og stenten som vil tillate 

drenasje. Dersom det allikevel oppstår galleveisobstruksjon vil man ved bruk av kledde-

stenter ikke ha muligheten for å benytte rendez-vous-teknikken.   

Ved sammenligning av åpen GEA og SEMS i en metanalyse av Hosono et al. 2004 er det vist 

en høyere klinisk suksess med hurtigere gjenopptak av mat og drikke og lavere forekomst av 

forsinket ventrikkeltømning, kortere innleggelsestid og lavere morbiditet til fordel for SEMS 

[41]. Det er ingen signifikant forskjell på 30-dagers mortalitet mellom disse to gruppene [42]. 

De fleste av de inkluderte studiene er imidlertid retrospektive, og i kun ett mindre studium er 

det gjort en randomisert sammenligning [43]. Dette er så åpenbare resultater at det ansees som 

vanskelig å forestille seg flere randomiserte studier på dette området. Et annet viktig moment 
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er kostnadseffektivitet. Prisen på en standardstent er på 11.000–15.000 danske kroner [23,31], 

og dette tilsvarer kun en tredjedel av kostnadene ved åpen GEA [43]. Antall døgn pasienten 

tilbringer på sykehuset utgjør store deler av kostnadene, og åpen GEA blir av denne grunn 

dyrere da pasienten vil ha et lengre postoperativt forløp. Endoskopisk stenting er vanligvis 

forbundet med kort tid på sykehus. 

Når det gjelder sammenligning av åpen og laparoskopisk GEA er det kortere innleggelsestid, 

lavere morbiditet og mortalitet til fordel for laparoskopi [44]. Mye tyder på at laparoskopisk 

GEA kan være et alternativ til SEMS, særlig hos pasienter med relativt god prognose. Det 

foreligger få studier som sammenligner disse to behandlingsalternativene, og fremtidige 

randomiserte studier kan eventuelt avdekke hvilke av disse som er best egnet for denne 

pasientgruppen. Seleksjon av pasienter som befinner seg i palliativ fase til de ulike 

behandlingsformene er imidlertid en viktig problemstilling med tanke på livskvalitet og 

forventet levetid. 

5.1 Konklusjoner 
• I en tidsperiode på et halvt år hadde 7,8 % av pasientene med pankreascancer som ble 

henvist til KSLB ved UUS duodenal obstruksjon på henvisningstidspunktet.  

• Et scoring-system lik GOOSS synes å være et tilfredsstillende verktøy for 

diagnostisering av duodenal obstruksjon ved pankreascancer.  

• Bruk av SEMS synes å være et effektivt palliativt behandlingsalternativ for pasienter 

med duodenal obstruksjon ved pankreascancer. 

• Det er en god teknisk og klinisk suksess ved bruk av SEMS. 

• Endoskopisk stentinnleggelse anbefales for ikke-kledde stenter. 

• Det er en lavere total komplikasjonsrate for kledde stenter sammenliknet med ikke-

kledde stenter. 
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Vedlegg 1 

The Gastric Outlet Obstruction Scoring System 

Level of oral intake Score 
No oral intake 0 
Liquids only 1 
Soft solids 2 
Low-residue or full diet 3 
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Vedlegg 2  

Utfyllingsskjema 

Kjønn: ………………      Dato: ……………… 
 
Fødselsår: ……………… 
 
 
Avdeling: ………………………………… 
 
 
 
Har du vært plaget med noen av følgende symptomer de siste to ukene? 

kvalme 
 ja 
 nei 

 
gulping 

 ja  
 nei 

 
oppkast 

 ja  
 nei 

 
oppblåst mage 

 ja 
 nei 

 
 
Hva slags mat har du kunnet spise de siste to ukene? 

 ingenting 
 flytende, væske 
 most 
 fast 
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Vedlegg 3 

Inkluderingskriterier 

• Studiedesign 
- randomiserte kontrollerte studier 
- kontrollerte studier uten randomisering 
- kohortstudier 
- kasus-kontroll studier 

 
• Pasienter 

- randomiserte kontrollerte studier 
- kontrollerte studier uten randomisering 
- pasienter som er også inkludert i senere studier 
- ≥ 15 av det totale antall pasienter har pankreascancer 
- inoperabel pankreascancer eller residiv etter kurativ eller palliativ kirurgi 

 
• Stent 

- hva slags type stent(-er) som er brukt 
- teknikk ved innsetting 

 
• Effekt av stenting 

- teknisk suksess 
- klinisk suksess 
- komplikasjoner 
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Vedlegg 4 

Artikler i Nielsen et al. 2003 

Artikler Pasienter 
n 

Feretis et al. 1996 12 
Feretis et al. 1997 10 
Pinto 1997 6 
Nevitt et al. 1998 8 
Souetinko et al. 1998 12 
Yates et al. 1998 11 
Zollikofer et al. 2000 16 
Yim et al. 2001 31 
Wai et al. 2001 6 
Kim et al. 2001 29 
Shand et al. 2002 13 
Maetani et al. 2002 23 
Wong et al. 2002 6 
Adler et al. 2002* 36 
Jung et al. 2002 39 
 
* Tall fra denne artikkelen er ekskludert. 
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