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Abstract  
 

Objective: Acute appendicitis is a common disease with a lifetime risk of 7-8% [1]. The highest 

incidence is between the age 10 and 20 [2]. The treatment has always been appendectomy, which 

is a universally accepted surgical procedure. There have recently been published several 

randomized controlled trials comparing appendectomy with conservative antibiotic treatment. 

The main objective of this paper is to summarize and assess the clinical applicability of these 

data, discussing whether or not this conservative treatment may be acceptable as first line of 

therapy for some – possibly many - patients with acute appendicitis. The main issues of 

controversy are diagnostic challenges, patient selection, definition of treatment success and 

complications and finally the mere randomization procedure in each trial.  

Methods: I have reviewed randomized controlled trials, comparing the two treatment modalities, 

and meta-analysis on the subject. Only one Cochrane report was found, which is included in the 

present review. It is based on literature search in PubMed and Cochrane library of systematic 

reviews.  

Results/conclusion: There are some similarities among the trials: The complication rate is higher 

after appendectomy, than it is after antibiotic treatment, and the time of follow up is very short in 

all trials. Some authors claim that antibiotic treatment is safe when appendectomy can be 

performed within 24 hours, if the patient does not improve. The documentation is not good 

enough to exclude that 24 hours delay generates increased risk of serious complication for the 

patient. Serious complications that can occur after both conservative and surgical treatments are 

not fully explored in any of the trials.  

Introduksjon 
 

Historie 
 
Over 120 år har gått siden den første appendektomien ble utført [3]. Det hele startet med en 

studie på 247 pasienter publisert av Fitz i 1886. I 1889 publiserte McBurney en studie av 8 

pasienter med akutt appendicitt, hvor han refererte til den første kirurgiske behandlingen av akutt 

appendicitt som vi kjenner [3]. I 1953 rapporterte Harrison at 42 av 47 pasienter ble friske av sin 
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appendicitt ved hjelp av antibiotikabehandling. I senere tid har det blitt større fokus på 

muligheten for en konservativ behandling av akutt appendicitt [3]. Det er gjort noen randomiserte 

kontrollerte forsøk på å sammenligne kirurgi med antibiotikabehandling. Dessverre er mange av 

disse studiene av dårlig kvalitet. Med dette mener jeg dårlig studiedesign, få pasienter og for kort 

oppfølgingstid. 

 

Patofysiologi og patogenese ved akutt appendicitt 
 

Appendicitt er assosiert med obstruksjon av tarmlumen i 50-80% av tilfellene, og de fleste 

obstruksjonene er skapt av en fecalitt [2]. Obstruksjonen kan også i noen tilfeller skyldes en 

gallestein [4]. I det tidlige stadiet av appendicitt er kun mukosa affisert av inflammasjon. 

Inflammasjonen sprer seg deretter gjennom tarmveggen slik at submukosa, lamina muskularis og 

de peritoneale lag også rammes. Dette fører til en lokalisert peritonitt. Likevel er det en del av 

appendicittene som ikke er assosiert med obstruksjon, og patogenesen for inflammasjonen er da 

ukjent [4]. 

 

Inflammasjon fører til sekresjon av mukøst sekret. Dette igjen øker det intraluminale trykket og 

sekundært til dette kollapser drenasjevenene. Obstruksjon og ischemisk skade skaper gode 

vekstforhold for bakterier. Dette fører i tillegg til ødem og eksudat [2]. Vanligste agens som er 

årsak til appendicitt er E.coli og bakterier i gruppen bacteroides fragilis [1]. Appendix blir først 

gangrenøs idet endearteriene okkluderer. Dette skjer forholdsvis sent i forløpet. Deretter skjer en 

perforasjon som fører til at kontaminert tarminnhold spres i abdomen og fører til generell 

peritonitt. Men infeksjonen kan også begrenses til en abscess, lokalisert kun til nedre, høyre del 

av bukhulen dersom tarminnholdet/mikrobene fanges av omentet og tilgrensende tarmslynger [2]. 

 

Komplisert og ukomplisert appendicitt, to ulike prosesser? 
 

De fleste kirurger mener at akutt appendicitt er en progredierende infeksjon som vil utvikle seg til 

gangren og perforasjon. For å forhindre dette trenger vi tidlig appendektomi [5]. De siste årene 

har det pågått en diskusjon om komplisert og ukomplisert appendicitt kan være to ulike 
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sykdomsprosesser [5]. Litteraturen hevder også at milde appendicitter kan gå over av seg selv [5]. 

Dette er interessante observasjoner i forhold til konservativ behandling. Problemet er at det ikke 

finnes tilfredsstillende metoder som skiller de milde appendicittene fra de mer hissige.  

 

Alvarado score 
 

Alvarado score en metode for å se på sannsynligheten for om det foreligger akutt appendicitt eller 

ikke [6]. Scoren er nyttig for å avdekke akutt appendicitt og kan bidra til å skille mellom 

lavgradig og høygradig sykdom [6]. Et av hovedproblemene i de randomiserte kontrollerte 

studiene jeg har sett på, er at de ikke har valgt noen standardisert metode for å diagnostisere 

appendicitt. Dette gjør det vanskelig 

å sammenligne studiene med 

hverandre. I og med at diagnosen da 

er forholdsvis usikker, vil også 

resultatene bli usikre. 

 

 

Denne figuren viser Alvarado   

skjemaet. En score mellom 7 og 10 

gir høy sannsynlighet for akutt 

appendicitt, og er 

operasjonsindikasjon. Skjemaet er 

hentet fra Ohle et al [6].                                                   
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Mål med oppgaven 
 

Hovedmålet med denne oppgaven er å gjennomgå og oppsummere noe av det materialet som er 

publisert om akutt appendicitt. Jeg fokuserer spesielt på behandling. Jeg ønsker å se på 

muligheten av å gi antibiotika som førstelinjebehandling ved akutt appendicitt, og analyserer 

fordeler mot ulemper ved dette. Temaer jeg særlig legger vekt på er diagnostiske utfordringer, 

pasientseleksjon, behandlingssuksess, komplikasjoner fra begge behandlingsregimer og 

randomiseringsprosedyrer.  

Material og metode 
 

Datainnsamling 
 

Oppgaven baserer seg på artikler fra PubMed og Cochrane library of systematic reviewes samt 

utvalgte lærebøker. Søkeord som er brukt er ”Antibiotic treatment for acute appendicitis” og 

“Acute appendicitis”. Søk i Cochrane library med søkeordet ”Acute appendicitis” gav en 

systematisk oversiktsartikkel [1]. Artikkelen til Vons et al [7] fikk jeg av veileder. Den inneholdt 

en kommentar hvor det ble listet opp andre randomiserte kontrollerte forsøk som jeg søkte fram. 

Disse var Eriksson et al [8], Styrud et al [9], Hansson et al [10] og Malik et al [11]. Den 

randomiserte kontrollerte studien av Malik et al [11], valgte jeg å ekskludere siden den ble 

trukket tilbake av tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) etter publikasjon. Randomiserte 

kontrollerte studier som sammenlignet antibiotikabehandling med kirurgi ved akutt appendicitt, 

og systematiske oversikter/metaanalyser som belyste temaet ble prioritert.  

Resultater  
 

Antibiotika sammenlignet med kirurgi ved akutt appendicitt 
 

Akutt appendicitt kan oppstå i alle aldre. Likevel er det vanligst under 40 år, og mellom 10 og 20 

års alder [2]. Standard behandling har lenge vært tidlig appendektomi for å unngå gangren og 

perforasjon [3]. De siste årene har det derimot vært fokus på alternativ behandling blant forskere. 
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Mason [5] argumenterer med at det allerede er en etablert konservativ behandling for andre 

abdominale lidelser som colon divertikulitt og salpingitt. Han mener at dette også burde være et 

alternativ ved akutt appendicitt. 

 

Generelt sett er komplikasjonsraten etter appendektomi på 10-19% for akutt appendicitt uten 

perforasjon og 12-30% dersom det foreligger perforasjon [3]. Dette er svært usikre tall. Likevel 

mener Ansaloni et al [3] at dette er grunnlag nok til å vurdere konservativ behandling ved akutt 

appendicitt. Det er fortsatt mange spørsmål som er ubesvart med tanke på konservativ 

behandling. Hvor mange pasienter vil få reinfeksjon? Hva er risikoen for senkomplikasjoner? 

 

Varadhan et al [12] stiller spørsmål om det kan være tilfelle at antibiotikabehandling ved akutt 

appendicitt er neglisjert mer på bakgrunn av tradisjonen enn faktiske bevis? Colon diverticulitt 

blir jo for eksempel primært behandlet med antibiotika hevder forfatterne. 

 

Ulike typer antibiotikabehandling  
 

Ulike typer antibiotikabehandling er brukt i de randomiserte kontrollerte studiene, men alle har 

brukt to ulike preparater. I tillegg har alle operert med to dager innleggelse i sykehus før 

utskrivelse. Deretter kunne pasienter i antibiotikagruppen, som viste bedring, fortsette 

behandlingen hjemme. Ansaloni et al [3] laget en god tabell som jeg har gjengitt med noen 

modifikasjoner. Blant annet har jeg valgt å ta med studien til Vons et al [7]. 

 

Treatment 

methods 

Vons et al [7] Hansson et al [10] Styrud et al [9] Eriksson et al [8] 

 
Surgery (open/ 
laparoscopic; 
antibiotics 
administered 
in the perioperative 
period) 

Not stated; one 
injection of 
amoxicillin + 
clavulanic acid (2 g) at 
induction of general 
anaesthesia. 
Postoperative 
antibiotics were only 
given if complicated 
appendicitis were 
diagnosed under 
surgery. 

Not stated; single‐dose 
antibiotic 
prophylaxis and 
antibiotic therapy 
in the event of a 
gangrenous or 
perforated appendix 

116/8; not stated Not stated; antibiotics 
administered for a 
period of 24 h, but only 
in the event of bowel 
perforation or 
abdominal spillage 

  3‐4 g of amoxicillin 
(depending on body 

1 g of cefotaxime twice a 
day, 1.5 g of 

2 g of cefotaxime every 
12 h, 0.8 g of tinidazole 

2 g of cefotaxime every 
12 h, 0.8 g of tinidazole 
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Antibiotics weight) every day. It 
was given 
intravenously to those 
with nausea or 
vomiting, and orally to 
all others. Patients 
continued the same 
antibiotic treatment at 
home, with the same 
dose, for 8 days.   

metronidazole 
administered 
intravenously every 24 
h (this i.v. therapy was 
sustained when the 
patient’s clinical 
condition did not show 
improvement), 500 mg 
of ciprofloxacin twice a 
day, and 400 mg of 
metronidazole per os 
three times a day for 10 
days following 
discharge; i.v. fluids 
administered with no 
oral intake during 
admission 

administered 
intravenously every 24 
h for a period of 2 days, 
200 mg of ofloxacin 
twice a day, and 500 
mg of tinidazole per os 
twice a day for a period 
of 10 days following 
discharge; i.v. fluids 
administered during 
the first 24 h and 
eating allowed by the 
second day of 
hospitalization 

administered 
intravenously 
every 24 h for a period 
of 2 days, 200 mg of 
ofloxacin twice a day, 
and 500 mg of 
tinidazole per os twice 
a day for a period of 8 
days following 
discharge; i.v. fluids 
administered during 
the first 48 h 

Tabellen er hentet fra Ansaloni et al [3]. 

 

Ulike utfall av behandlingsalternativene 
 

I studien til Hansson et al [10] var det sammenlignbare tall for antibiotikagruppen (90,8%) og 

appendektomigruppen (89,2%). Dette var sammenligningen mellom andelen pasienter som ble 

friske av behandlingen i begge pasientgruppene. 15 pasienter (13,9%) i antibiotikagruppen fikk 

reinfeksjon med akutt appendicitt i gjennomsnitt ett år etter initial antibiotikabehandling. 

Forekomsten av komplikasjoner var tre ganger så hyppig i appendektomigruppen sammenlignet 

med antibiotikagruppen. De konkluderer med at antibiotikabehandling er en generelt trygg 

førstelinjebehandling hos pasienter med akutt appendicitt.  

 

Styrud et al [9] konkluderer med at akutt appendicitt kan behandles med antibiotika. Dette 

begrunner de med at kun 17 pasienter (12%) i antibiotikagruppen gjennomgikk appendektomi i 

løpet av de første 24 timene. Forfatterne hevder at det er en viss risiko for reinfeksjon, men 

denne bør sammenlignes med raten for komplikasjoner etter appendektomi. Søreide [13] hevder 

derimot at antibiotikabehandling signifikant øker risikoen for komplikasjoner hos pasienter med 

ukomplisert akutt appendicitt. Dette fordi at Styrud et al [9] kun sammenligner pasienter i 

antibiotikagruppen som fikk reinfeksjon, med komplikasjonene som oppsto etter kirurgi i 

appendektomigruppen. Det er naturlig at pasientene i antibiotikagruppen som trengte kirurgi i 

løpet av 24 timer også tas med i denne sammenligningen, for da ville ikke tallene vært 

sammenlignbare. Søreide [13] argumenterer videre med at inklusjonen i studien ikke er gjort 
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ordentlig rede for. Han konkluderer med at det ikke er grunnlag for å anbefale antibiotika som 

behandling til pasienter. Dette er i kontrast til hva Styrud et al [9] hevder. 

 

Studien til Vons et al [7] viste at synlig fecalitt på CT preoperativt, var eneste faktor som var 

assosiert med mislykket antibiotikabehandling. Dette begrunner de med at det ikke var forskjell i 

postoperative komplikasjoner mellom de to gruppene, så lenge CT ikke viste fecalitt. Totalt sett 

var det derimot signifikant høyere forekomst av peritonitt i antibiotikagruppen (8%) enn i 

appendektomigruppen (2%).  

 

I følge Mason [5] er ikke appendektomi nødvendig for de fleste pasienter med akutt appendicitt. 

Dette fordi han mener at mange kan bli spontant friske. Dette argumenterer han for på klinisk, 

radiologisk og epidemiologisk grunnlag [5]. Av dem som ikke blir spontant friske, vil muligens 

70% respondere på antibiotika [5]. Dette utsagnet finner jeg ingen støtte for blant andre 

forfattere, noe som gjør dokumentasjonen usikker. 

 

Systematiske oversikter og meta‐analyser 
 

Ansaloni et al [3] inkluderte studiene til Eriksson et al [8], Styrud et al [9], Malik et al [11] og 

Hansson et al [10] i sin meta-analyse. Forfatterne fant at de fire randomiserte kontrollerte 

studiene totalt inkluderte 741 pasienter, 351 behandlet med kirurgi og 390 behandlet med 

antibiotika. Ansaloni et al [3] hevder at den metodologiske kvaliteten av primærstudiene er 

forholdsvis dårlig.  

 

Ansaloni et al [3] fant at en signifikant større andel pasienter ble vellykket behandlet med kirurgi 

enn med antibiotika. Antall pasienter som fikk komplikasjoner var derimot signifikant høyere i 

appendektomigruppen. Det var signifikant lavere antall dager med smerte blant pasienter som var 

behandlet med antibiotika (6 dager) enn pasienter i kirurgigruppen (9 dager). Endepunkter i 

kliniske studier er utkommevariabler som lar seg måle. Et viktig spørsmål i denne oppgaven er 

om antall dager med smerte er et relevant endepunkt eller ikke. Det oppfattes rimelig å legge en 

viss vekt på smertevarighet, men pasientens langsiktige helsetilstand er klart viktigere. 

Eksempelvis intraabdominale sammenvoksinger som kan føre til ileus/subileus, eller infertilitet 
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ved tube-obstruksjon hos kvinner, bør velges som endepunkter i fremtidige studier. Dette 

mangler i den litteratur som foreligger, hvorfor den faglige reservasjonen, eksempelvis målbåret 

av Søreide [13], er velbegrunnet. Ansaloni et al al [3] konkluderer med at kirurgi fortsatt er å 

foretrekke som behandling ved akutt appendicitt. Dette til tross for de kliniske utfordringene som 

kirurgi medfører. En studie fra Sverige [14] hevder at appendektomi gir 2-3 ganger økt 

dødelighet de første 30 dagene etter operasjonen. Et annet spørsmål er om dette stemmer?  

 

Varadhan et al [12] inkluderte studiene til Vons et al [7], Hansson et al [10], Styrud et al [9] og 

Eriksson et al [8] i sin meta-analyse. Dette er de fire studiene som jeg har prioritert, så denne 

meta-analysen fant jeg ekstra interessant. Totalt 900 pasienter med mistenkt akutt appendicitt ble 

randomisert til enten antibiotikabehandling (470 pasienter) eller til appendektomi (430 pasienter).  

Studien til Varadhan et al [12] viser til en perforasjonsrate på 15-25% for akutt appendicitt som 

tidligere er rapportert i litteraturen. I deres meta-analyse var den kun 8%. 63% av pasientene som 

ble behandlet med antibiotika, ble helt friske av behandlingen. De fant ingen økt risiko for 

utvikling av komplisert appendicitt hos pasienter som ikke fikk initial appendektomi. Dette gjør 

antibiotika til en like trygg behandling som appendektomi ved ukomplisert akutt appendicitt, 

mener forfatterne. Derimot fant de at 30-40% av pasientene med fecalitt utviklet en komplisert 

appendicitt. Varadhan et al [12] fant en risiko for reinfeksjon på 20% hos pasienter som initialt 

ble behandlet med antibiotika. Av disse igjen er det sannsynlig at kun 20% har komplisert 

appendicitt [12]. Forfatterne hevder derfor at utsettelse av kirurgi ikke øker risikoen for 

perforasjon hos pasienter med akutt appendicitt.  

 

Studien til Wilms et al [1] er den eneste systematiske oversikten som er publisert om emnet. Den 

inkluderte studiene til Eriksson et al [8], Malik et al [11], Styrud et al [9], Turhan et al [15] og 

Vons et al [7]. Totalt var 901 pasienter inkludert i studiene. 415 var randomisert til antibiotika og 

486 til appendektomi. 73,8% av pasientene var menn. Oppfølgingstiden var mellom 30 dager og 

et år. Svært få pasienter byttet behandling, fra den de var randomisert til, i disse studiene. Det var 

altså svært liten grad av overkrysning mellom gruppene. Kun 2 av studiene gav profylaktisk 

antibiotika før operasjon. Wilms et al [1] konkluderer med at appendektomi er en tryggere 

behandling enn antibiotika ved akutt appendicitt. Dette er fordi den er forbundet med færre 

komplikasjoner.  
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Diskusjon 
 

Inkluderte pasientgrupper i primærstudiene 
 

Vons et al [7] inkluderte voksne pasienter (18-68 år) med akutt appendicitt verifisert av CT i sin 

studie. Samtlige pasienter ble det tatt CT av, og det var tolking av CT bildet som avgjorde om 

pasienten hadde ukomplisert akutt appendicitt, og derfor kunne delta i studien. Pasienter ble 

ekskludert dersom de var under 18 år, var behandlet med antibiotika 5 dager tidligere, allergiske 

mot betalaktam-antibiotika, fikk steroid- eller antikoagulerende behandling, tidligere 

inflammatorisk tarmsykdom eller positiv graviditetstest.  

 

Studien til Hansson et al [10] inkluderte pasienter over 18 år med mistenkt appendicitt og hadde 

ingen frafall. Dette fordi designet gjorde at pasientene selv kunne velge hva slags behandling de 

ønsket, selv etter randomisering. På den måten ble 99,2 % av alle pasienter i Gøteborg inkludert 

dersom det var mistanke om akutt appendicitt. Det var to signifikante forskjeller mellom 

antibiotikagruppen og appendektomigruppen. Pasientene i appendektomigruppen hadde høyere 

verdier av hvite blodceller og en høyere frekvens av lokalisert peritonitt. Dette kan i følge Brown 

[16] være grunnen til at det var flere komplikasjoner i appendektomigruppen.  

 

Styrud et al [9] inkluderte kun menn i alderen 18-50 år ettersom en etikkomité bestemte at ingen 

kvinner fikk lov å delta. Denne inklusjonen er ikke blitt ordentlig redegjort for i følge Søreide 

[13]. Han hevder at metode for inklusjon er viktig når man trekker ut enkeltpasienter som man 

analyserer og finner et resultat som skal gjelde for den generelle befolkningen. Dette er jeg enig i 

og stiller derfor spørsmål ved resultatene til Styrud et al [9].  

 

Eriksson et al [8] inkluderte 45 pasienter med klinisk mistanke om akutt appendicitt. De var 

mellom 18 og 75 år gamle. Alle pasientene ble undersøkt av den samme kirurgen før inklusjon i 

studien. Fem av disse pasientene nektet å la seg randomisere og ble derfor operert. Tallmaterialet 

i studien til Eriksson et al [8] er svært lite. Dette gjør at jeg vektlegger deres resultater i mindre 

grad.  
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Randomisering i primærstudiene 
 

Vons et al [7] utførte randomiseringen ved å benytte datamaskin-skapte randomiseringskoder 

som ble laget at studiens statistiker. Forseglede og nummererte konvolutter ble fordelt til alle 

sykehusene som deltok i studien. En uavhengig farmasøyt åpnet hver konvolutt i nummerert 

rekkefølge ettersom pasienter ble inkludert i studien [7]. 

 

Hansson et al [10] fordelte pasientene til antibiotikabehandling eller appendektomi ut fra hvilken 

dag de var født. Pasienter født på oddetallsdato ble fordelt til antibiotikabehandling, mens 

pasienter født på partallsdato ble fordelt til appendektomi. Denne randomiseringsprosedyren var 

altså svært modifisert. Dersom kirurgen som hadde vakt mente at en pasient i antibiotikagruppen 

burde opereres, så skjedde det fortløpende. Det samme gjaldt dersom pasienten selv ønsket en 

annen behandling enn den de var fordelt til. 106 av 202 pasienter (52,5%) fordelt til 

antibiotikabehandling gjennomgikk denne, mens resten fikk appendektomi av ulike årsaker [10]. 

64 pasienter ble operert på grunnlag av kirurgens beslutning, mens 33 pasienter selv valgte 

operasjon framfor antibiotika. Frich [17] argumenterer med at den vanligste årsaken til endret 

behandling fra antibiotika til appendektomi, var at kirurgen mente at pasienten trengte operasjon. 

Dette var opp til den enkelte kirurgs praksis. Man kan undres på hvor viktig pasientens kliniske 

status var i spørsmålet om overflytting mellom gruppene, sammenlignet med kirurgens 

preferanse? 154 av 167 pasienter (92,2 %) fordelt til appendektomi gjennomgikk denne [10]. 

Resultatene av en studie med slik design blir nødvendigvis nokså vilkårlige, det vil si at 

validiteten for bedømmelse av egne resultater (intern validitet) og gyldigheten for utvikling av 

retningslinjer ved andre sykehus (ekstern validitet) blir svært begrenset. 

 

Brown [16] kommenterer at dataene i studien til Hansson et al [10] er analysert ut fra ”per 

protocol”. Det vil si at analysen er basert på den behandlingen pasienten fikk og ikke den 

behandlingen pasienten var randomisert til å få. Derfor kan ikke dette sies å være en randomisert 

studie [16]. Dersom dataene hadde blitt analysert ut fra ”intention to treat” prinsippet, som er 

analyse basert på den behandlingen pasienten var randomisert til å få, ville suksessraten i 

antibiotikagruppen kun vært 48%, og ikke 90,8% som studien opererer med [16].  
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Styrud et al [9] utførte randomiseringen ved at en forseglet konvolutt ble åpnet. Denne avgjorde 

om den aktuelle pasienten skulle få kirurgi eller antibiotika. Dette var en ekte randomisering som 

bør være standard for alle randomiserte kontrollerte forsøk. Naturlig nok er det vanskelig med 

blinding i de studiene som jeg har sett på. Både pasient og behandler får nødvendigvis vite hva 

slags behandling som gis. 

 

Billeddiagnostiske metoder og Alvarado score 
 

Vons et al [7] verifiserte akutt ukomplisert appendicitt ved hjelp av CT-scan av alle pasientene 

før de ble inkludert i studien. Dette gjorde at de brukte standardiserte diagnosekriterier for å 

inkludere pasientene. Dette var det mange av studiene som ikke gjorde. Jeg mener det er en 

betydelig svakhet som gjør resultatene mindre troverdige. 

 

Hansson et al [10] designet studien slik at vakthavende lege vurderte om pasienten kunne 

inkluderes i studien. CT og ultralyd ble ikke brukt med mindre legen syntes det var nødvendig. 

Dette var for å holde kostnadene nede. Dermed hadde de ingen standardiserte diagnosekriterier. 

Dette kommenterer Patel [18] når han skriver at diagnostikken av akutt appendicitt i studien 

burde vært bedre. Selv om diagnosen kan være vanskelig å stille, ville billedteknikker som 

ultralyd og CT mest sannsynlig ført til et lavere antall inkluderte pasienter uten appendicitt. Patel 

[18] argumenterer videre med at denne studien mest sannsynlig ville hatt gevinst av å bruke 

Alvarado score systemet sammen med CT som diagnostiske verktøy. Paice [19] skriver at 

diagnostisk usikkerhet utgjør en signifikant variabel i studien til Hansson et al [10]. Han 

argumenter med at kostnaden av negative appendektomier oppveier kostnaden for diagnostisk 

ultralyd. Det var tross alt en negativ appendektomi rate på 12% i studien til Hansson et al [10]. 

 

I studien til Styrud et al [9] fokuseres det på CRP-måling som et diagnostisk verktøy ved akutt 

appendicitt. De skriver at økt fokus på akutt appendicitt, samt gjentatte CRP-målinger skal gjøre 

det lettere å stille en korrekt diagnose. Forfatterne konkluderer med at diagnosen bør bekreftes 

med ultralyd eller CT, og at ingen pasienter bør behandles med antibiotika med mindre de har en 

klar CRP-økning. 
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Eriksson et al [8] brukte ultralyd og laboratorietester (hvite blodceller, CRP) som diagnostisk 

verktøy for å verifisere diagnosen akutt appendicitt. Forfatterne fokuserer på viktigheten av høy 

diagnostisk riktighet i forhold til pasienter med akutt appendicitt. Dette fordi appendektomi hos 

pasienter uten appendicitt, er forbundet med signifikant sykelighet fra sår-sepsis, intestinal 

obstruksjon, pneumoni og infertilitet fra fimbrieskade. Måling av hvite blodceller og CRP kan 

hjelpe med å stille en presis diagnose i følge forfatterne. 

 

Meta-analsen til Varadhan et al [12] viste at det var ulike metoder for å bekrefte diagnosen akutt 

appendicitt. Eriksson et al [8] brukte ultralyd, mens Vons et al [7] brukte CT som diagnostisk 

verktøy for både inklusjon og eksklusjon. Dersom CT viste en komplisert appendicitt 

(ekstraluminal luft, peri-appendiceal væske, disseminert intraperitoneal væske) ble pasienten 

ekskludert fra studien til Vons et al [7]. Alle primærstudiene i meta-analysen til Varadhan et al 

[12] inkluderte pasienter med sykehistorie og kliniske tegn forenlig med akutt appendicitt. 

Forfatterne hevder at CT er en god metode for å påvise akutt appendicitt. Den har 100% 

sensitivitet og 95% spesifisitet i følge forfatterne. 

 

Diagnostiske utfordringer hos kvinner  
 

Kvinner står i en særstilling når det gjelder akutt appendicitt. Diagnosen er vanskelig å stille og 

det er mange ulike differensialdiagnoser som er aktuelle. Derfor bør behandling av kvinner med 

akutt appendicitt gjøres med særlig varsomhet. 

 

I studien til Vons et al [7] var 40 % av pasientene kvinner. Selv om de baserte diagnosen akutt 

appendicitt på CT og klinisk undersøkelse, er det usikkert om det er holdbart i forhold til kvinner. 

Shresta [20] hevder at det er svært vanskelig å utelukke diverse gynekologiske 

differensialdiagnoser hos kvinner. På dette grunnlaget mener Shresta [20] at kun kirurgisk 

laparoskopi kan sikre diagnosen. Det er derfor ikke forsvarlig å behandle kvinner med 

antibiotika. Et interessant spørsmål er om vi kan skille menn og kvinner i forhold til behandling 

av akutt appendicitt? Er det mulig at menn kan få tilbud om antibiotikabehandling, mens kvinner 

blir kirurgisk behandlet? Slik ble det gjort i studien til Styrud et al [9]. 
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Varadhan et al [12] skriver at risikoen for infertilitet hos kvinner med komplisert appendicitt er 

3,2-4,8 %. Det er ikke kjent om risikoen for dette øker dersom kvinner i fertil alder blir behandlet 

med antibiotika for akutt appendicitt. Forfatterne hevder at dette er det grunn til å undersøke 

nærmere. Jeg mener at videre forskning i forhold til infertilitet må gjøres svært varsomt. Hvis det 

mistenkes at risikoen for infertilitet øker ved bruk av antibiotika, mener jeg at denne eventuelle 

forskningen ikke kan forsvares. Dette er et etisk spørsmål som blant annet drøftes av Shresta [20]. 

 

Komplikasjoner  
 

Vons et al [7] fant at i appendektomigruppen hadde 21 av 119 pasienter (18%) komplisert 

appendicitt ved operasjonstidspunkt til tross for at CT scan viste ukomplisert appendicitt. Jeg 

mener dette tallet var forholdsvis høyt med tanke på at CT var det diagnostiske verktøyet 

forfatterne brukte for å påvise akutt appendicitt. I antibiotikagruppen ble 14 av 120 pasienter 

(12%) appendektomert i løpet av de første 30 dagene, og 30 av 102 pasienter (29%) mellom 30 

dager og et år etter initial antibiotikabehandling. Hyppigheten av postintervensjonsperitonitt var 

signifikant høyere i antibiotikagruppen enn i appendektomigruppen [7].  

 

I studien til Vons et al [7] var ikke kriteriene for komplikasjoner like i de to ulike 

pasientgruppene. Mason [21] kommenterer at pasienter i antibiotikagruppen som fikk 

postoperativ peritonitt ble satt som behandlingssvikt, selv om komplikasjonen oppsto som følge 

av operasjonen. De samme kriteriene var ikke gjeldende for appendektomigruppen. 18% av 

pasientene i appendektomigruppen hadde komplisert appendicitt og fikk antibiotika postoperativt, 

men disse ble ikke oppført som behandlingssvikt. Flere av disse ville mest sannsynlig fått 

postoperativ peritonitt dersom de ikke hadde fått antibiotika i følge Mason [21]. Han hevder at 

dersom dette var blitt gjort riktig ville kanskje en ekvivalens blitt vist? Dersom appendicitten 

initialt ble kurert med antibiotika, 68% i antibiotikagruppen i studien til Vons et al [7], fikk ingen 

av pasientene postintervensjonsperitonitt [21].  

 

Hansson et al [10] fant at alvorlige komplikasjoner var tre ganger så hyppig hos pasienter som 

gjennomgikk en appendektomi (P<0,005) sammenlignet med pasienter som fikk antibiotika. 

Alvorlige komplikasjoner var definert som reoperasjon, abscessdannelse, tarmobstruksjon, 
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sårruptur, brokk eller alvorlige anestesirelaterte/hjerterelaterte problemer, men ingen 

langtidsresultater er inkludert. Majumder [22] kommenterer til Hansson et al [10] at det kun er 

antibiotika og kirurgi som sammenlignes. Operasjonen kunne gjøres enten åpen eller 

laparoskopisk. Det er tidligere vist at laparoskopisk appendektomi er assosiert med tre ganger så 

høy risiko for intraabdominale abscesser som åpen operasjon [23]. Det er et poeng at kirurgisk 

metode også er standardisert. Dette fordi sammenligningen er mellom to så ulike 

behandlingsalternativer som kirurgi og antibiotikabehandling. 

 

I studien til Styrud et al [9] var komplikasjonsraten i kirurgigruppen 14%. Mesteparten av disse 

var sårinfeksjoner. Av de 128 pasientene i antibiotikagruppen, ble 15 pasienter (12%) operert i 

løpet av de første 24 timene. 16 pasienter (15%) i antibiotikagruppen fikk ny infeksjon i løpet av 

ett år etter initial behandling. En tankevekker er at mange av pasientene med reinfeksjon ønsket 

ny behandling med antibiotika. Dette til tross for at de ikke ble helbredet på første forsøk med 

antibiotika. Søreide [13] kommenterer imidlertid at Styrud et al [9] har gjort en alvorlig type 2 

feil. Forfatterne sammenlignet pasienter i antibiotikagruppen som fikk reinfeksjon i løpet av et år 

(15%), med pasienter i kirurgigruppen som fikk komplikasjoner (14%). Derimot må også de 

pasientene i antibiotikagruppen som trengte operasjon i løpet av 24 timer (12%) regnes med og 

telles som behandlingssvikt i antibiotikagruppen. Søreide [13] mener derfor at Styrud et al [9] 

trakk konklusjoner på gale premisser: De foretok sammenligninger som ikke var klinisk 

relevante, og trakk dermed konklusjoner som ikke hadde statistisk belegg.  

 

I studien til Eriksson et al [8] fikk 7 av 20 pasienter (35 %) i antibiotikagruppen reinfeksjon. 

Dette var i gjennomsnitt 7 måneder etter initial antibiotikabehandling. Forfatterne hevder at 

studien indikerer at det er interesse for konservativ behandling blant pasienter. Dette fordi 40 av 

45 pasienter godtok å bli med i studien til tross for informasjon om risiko for reinfeksjon ved 

antibiotikabehandling. Jeg mener at dette er for tynt grunnlag til å komme med en slik påstand. 

40 pasienter er svært få når man snakker om interesser som skal gjelde for den generelle 

befolkningen. Jeg mener det er nærliggende å spørre hvordan informasjonen om studien ble 

formidlet. Hvor mange pasienter ble forsøkt inkludert i studien? Hvor mange av disse ønsket ikke 

å delta fordi de var negative til antibiotikabehandling? 
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I den systematiske oversikten til Wilms et al [1] skriver forfatterne at det var vanskelig å 

sammenligne komplikasjonene. Dette fordi det var ulike komplikasjoner i de to pasientgruppene. 

For eksempel kunne reinfeksjon kun skje hos pasienter som ble behandlet med antibiotika, mens 

sårinfeksjon bare kunne forekomme hos dem som gjennomgikk en appendektomi. Det var også 

vanskelig å avgjøre om alle pasientene i antibiotikagruppen virkelig hadde appendicitt. 

Forfatterne fant en reinfeksjonsrisiko på 8,9% i antibiotikagruppen. Denne var i mange tilfeller 

assosiert med en fecalitt som obstruerte tarmlumen.  

 

Gir komplisert og ukomplisert appendicitt forskjellige utfall? 
 

Den generelle oppfatningen siden 1800-tallet har vært at akutt appendicitt vil progrediere til 

perforasjon hvis ikke kirurgibehandling gis tidlig [12]. Dette dogmet stammer fra den 

patofysiologiske hypotesen om at appendicitt er en progressiv tilstand som fra et ukomplisert 

stadium utvikler seg til gangren, perforasjon eller peritonitt [12]. All forsinkelse av kirurgi vil 

dermed medføre økt risiko for disse komplikasjonene. Varadhan et al [12] hevder at dette er 

grunnen til at det lenge har vært lav terskel for operasjon. Dette medfører høye negative 

appendektomirater hvilket er svært uheldig for pasienten. Jeg mener at det er behov for bedre 

diagnostiske hjelpemidler for å kunne avdekke pasienter med komplisert akutt appendicitt.  

 

I meta-analysen til Ansaloni et al [3] fant forfatterne ingen statistisk signifikant forskjell mellom 

de to behandlingsgruppene med tanke på antallet perforerte appendicitter funnet ved operasjon. 

Dette resultatet mener forfatterne støtter hypotesen om at det foreligger to ulike 

sykdomsprosesser. Hvis ikke ville flere pasienter i antibiotikagruppen hatt perforert appendicitt i 

følge forfatterne. Det må riktignok påpekes at mange færre pasienter i antibiotikagruppen ble 

operert. Dersom antallet hadde vært likt, ville det da blitt en forskjell?  

 

Varadhan et al [12] poengterer i sin meta-analyse at insidensen av negativ appendektomi og ikke-

perforert appendicitt har økt, mens insidensen av perforert appendicitt ikke har endret seg. Dette 

tyder også analysen på siden 63% av pasientene ikke trengte appendektomi [12]. Siden det er en 

økning i ikke-perforerte appendicitter som blir diagnostisert med CT og laparoskopi, er det viktig 

med en ”wait-watch-treat policy” hevder forfatterne. Dette gjelder spesielt for pasienter som mest 
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sannsynlig har ukomplisert akutt appendicitt eller en usikker diagnose. Forfatterne konkluderer 

med at korrekt diagnose, framfor tidlig appendektomi, er til det beste for pasienten.  

 

Appendektomi er kanskje ikke nødvendig hos flertallet av pasienter med akutt ukomplisert 

appendicitt. Dette er fordi mange blir spontant friske, mens andre kan bli friske ved 

antibiotikabehandling hevder Mason [5]. Jeg mener at denne dokumentasjonen er av svært dårlig 

kvalitet. Et interessant spørsmål er hvordan man eventuelt skal etablere en ny praksis, dersom 

antibiotikabehandling viser seg å være et bedre alternativ. De fleste kirurger er av den oppfatning 

at akutt appendicitt er en progressiv inflammasjon som med tiden vil perforere, og mener derfor 

at kirurgi er det eneste behandlingsalternativet [5]. 

 

Langtidskomplikasjoner 
 
En studie av Tingstedt et al [24] inkluderte 3230 pasienter med en gjennomsnittlig oppfølgingstid 

på 10 år. Studien viser at smerteopplevelsen etter åpen appendektomi hos noen pasienter varer 

lenger enn først antatt. Tidsrommet for smerter etter appendektomi var satt til minimum 30 dager 

etter operasjon. Tilsammen ble det registrert sene smerteangivelser hos 2,94% av pasientene. 

Kvinner, pasienter med komplisert appendicitt og pasienter med en normal appendix dominerte 

gruppen som anga langtidsvarende smerter [24]. Problemet med negative appendektomier har 

også Varadhan et al [12] poengtert.  

 

Hovedproblemet med studiene som er gjort for å sammenligne appendektomi og 

antibiotikabehandling er at de ikke undersøker de alvorlige komplikasjonene på lang sikt. Hvor 

mange pasienter blir for eksempel operert flere ganger på grunn av abdominale adheranser? Hvor 

mange kvinner blir infertile? Hvor mange vil få kronisk infeksjon/inflammasjon i buken? Disse 

spørsmålene trenger vi svar på før vi kan uttale oss om risikoer på lang sikt. 

 

Antibiotikabehandling og resistens 
 

Antibiotikabehandlingene som ble gitt i studiene var enten amoxicillin + clavulanic acid, 

cefotaxim + metronidazole eller cefotaxim + tinidazole. Andersson [25] skriver at 
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antibiotikaresistens må understrekes mer enn det som ble gjort i studien til Vons et al [7]. E. coli 

er den vanligste organismen som forårsaker akutt appendicitt. Resistensen mot aminopenicilliner 

i Europa kan komme opp mot 66% for E.coli. Mason [21] viser til at E.coli sin tendens til 

overlevelse ved amoxicillin + clavulanic acid behandling er mye høyere enn non-inferiority 

marginen (10%) som er valgt i studien til Vons et al [7]. Dette er grunnen til at denne 

behandlingen ikke anbefales mot akutt appendicitt. Derfor er det naturlig å spørre hvorfor Vons et 

al [7] valgte nettopp amoxicillin som behandling i sin studie? 

 

Styrud et al [9] hevder at siden akutt appendicitt er en forholdsvis vanlig sykdom, vil det bli et 

problem med resistente bakterier dersom antibiotika viser seg å være en god nok behandling for 

majoriteten av befolkningen. Det er allerede et problem med multiresistente bakterier, og det vil 

mest sannsynlig øke dersom dette blir tilfelle. 

 

Risiko for neoplasme i appendix 
 

Kun studien til Eriksson et al [8] nevner risikoen for at akutt appendicitt kan kamuflere en 

neoplasme. Dette vil man nødvendigvis overse dersom man behandler akutt appendicitt med 

antibiotika. Neoplasmer i appendix blir funnet i 0,5-0,9% av appendektomiene, og den kliniske 

presentasjonen er akutt appendicitt i 50% av tilfellene [26]. Wilms et al [1] poengterer at fordelen 

med appendektomi er at alle operasjonspreparater kan bli undersøkt histopatologisk. Da er det 

mulighet for å finne eventuelle neoplastiske forandringer. Riktignok er neoplasmer i appendix 

svært sjelden, og spørsmålet er om alle skal opereres kun for å finne den lille prosentandelen 

neoplasmer? 

 

Eriksson et al [8] argumenterer med at det er viktig med ultralyd hos alle konservativt behandlede 

pasienter med akutt appendicitt helt fram til appendix er normal. Dette fordi carcinoid tumor, som 

er den vanligste i appendix, ikke vil ha normale funn på ultralyd siden det da er en fast masse 

lokalisert til appendix.  
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Behandlingssuksess i de ulike studiene 
 

Styrud et al [9] fant at 113 av 128 pasienter (88%) i antibiotikagruppen ble friske av initial 

antibiotikabehandling. Dette er en stor andel av pasientene. Kan dette ha sammenheng med at 

Styrud et al [9] kun inkluderte menn i sin studie? Menn har mindre risiko for alvorlige 

komplikasjoner enn kvinner, og kanskje blir de også friske av antibiotikabehandling i større grad 

enn kvinner? 

 

Von et al [7] designet sin studie som en non-inferiority studie. De fant at 81 av 120 pasienter i 

antibiotikagruppen (68%) ble friske av initial antibiotikabehandling. Banzi [27] kommenterer at 

alle fordelene med antibiotikabehandling burde vært fokusert på i større grad enn i studien til 

Vons et al [7]. Fordelene må veies opp mot den mulige høyere risikoen det er å ikke få operasjon. 

Dette er ulempene med non-inferiority studier. Dersom pasienten er heldig, kan vedkommende 

kun oppnå en behandling som er like god som standard appendektomi, men aldri noe bedre [27]. 

Dette er et etisk spørsmål som går på studiedesign. Jeg er i tvil om non-inferiority studier gagner 

pasientene. Er pasientene klar over at studiedesignet kun har som mål å etablere et 

behandlingsalternativ som ikke skal være dårligere enn den allerede eksisterende behandlingen? 

 

Hansson et al [10] definerte suksess for antibiotikabehandling som stor forbedring uten behov for 

appendektomi i løpet av ett år. Suksess for appendektomi var definert som bekreftet appendicitt 

ved operasjon eller en annen kirurgisk operasjonsindikasjon. Initial behandlingssuksess var 

90,8% i antibiotikagruppen, sammenlignet med 89,2% i appendektomigruppen. Etter ett år hadde 

tallet for antibiotikagruppen sunket til 78,2% på grunn av reinfeksjon. Disse betraktningene 

illustrerer tydelig at endepunkter i studien ikke er velvalgt, og informasjonen fra arbeidskrevende 

og dyre randomiserte studier bringer derfor faget fremover i svært liten grad.  

 

Paice [19] argumenterer med at Hansson et al [10] kun har vist at antibiotika er mulig som 

primærbehandling så lenge pasienter kan flyttes fra antibiotikabehandling til appendektomi når 

det er behov. Disse pasientene ville vært de sykeste i antibiotikagruppen, men siden de ble 

operert var det kun pasienter med milde symptomer igjen i antibiotikagruppen. Kan dette ha noe 

å gjøre med at det var så høy suksessrate for pasienter som initialt ble behandlet med antibiotika? 
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Det vil jeg si er overveiende sannsynlig. 

 

Wilms et al [1] fant i sin systematiske oversikt at 73,4% av pasientene i antibiotikagruppen ble 

kurert i løpet av to uker og ikke fikk alvorlige komplikasjoner i løpet av ett år etter initial 

antibiotikabehandling. I appendektomigruppen var det 97,4% av pasientene som var kurert innen 

to uker og ikke fikk store komplikasjoner i løpet av det første året. 

 

Oppfølgingstid 
 

Mason [21] presiserer at det ikke ble ikke gjort lik oppfølging av pasientene i de to gruppene i 

studien til Vons et al [7]. Appendektomigruppen fikk ingen CT-scan postoperativt som kunne vist 

fortetning eller fri væske som ville kategorisert dem som behandlingssvikt. Det var ut fra disse 

kriteriene at pasientene i antibiotikagruppen ble kategorisert som behandlingssvikt. Ulik 

oppfølging skaper feil i dataene. CT-scan, uavhengig av symptomer og hvilken gruppe man var 

randomisert til, burde vært gjort på alle pasientene etter behandling [21].  

 

I studien til Hansson et al [10] var reinfeksjonsraten 13,9% hos pasientene i antibiotikagruppen. 

Dette var i gjennomsnitt ett år etter initial antibiotikabehandling. Brown [16] påpeker at kun 60% 

av pasientene i studien hadde nådd ett års oppfølgingstid på det tidspunktet analysen ble utført. I 

tillegg var det kun 55% som svarte på oppfølgingsspørsmålene. Siden pasienter fikk reinfeksjon 

opp mot 16 måneder etter primærinfeksjon, er langtidsrisikoen mest sannsynlig betydelig høyere 

enn 13,9% i antibiotikagruppen [16]. Dette mener jeg peker på viktigheten av lang nok 

oppfølgingstid av pasientene. 

 

Eriksson et al [8] konkluderer med at det muligens er nok med en oppfølgingstid på 30 dager 

etter initial antibiotikabehandling. Dette synes jeg er en påstand uten faste holdepunkter. 

Pasientmaterialet til Eriksson et al [8] var tross alt kun på 40 pasienter totalt. Generelt sett er ett 

års oppfølging for kort tid, og 30 dager er i denne sammenhengen er svært kort. Vi vet for lite 

om langtidsrisikoer både ved kirurgisk behandling og antibiotikabehandling til å kunne si noe 

sikkert om hvor lang oppfølgingstid som er nødvendig hos disse pasientene.  
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Konklusjon 
 

Antibiotikabehandling ved akutt appendicitt er omdiskutert. Noen konkluderer med at 

appendektomi fortsatt er en god behandling med forholdsvis få komplikasjoner (Wilms et al [1]). 

Hansson et al [10] argumenter derimot med at det er så høy risiko for kirurgirelaterte 

komplikasjoner at antibiotika er det beste alternativet. En interessant diskusjon er om komplisert 

og ukomplisert akutt appendicitt er to ulike sykdomsprosesser. Dersom disse lar seg skille 

diagnostisk, kan det tenkes at antibiotikabehandling vil bli mer aktuelt. Det er derimot fortsatt 

mange aspekter som ikke er godt nok undersøkt før antibiotikabehandling kan tas i bruk. Dette er 

blant annet langtidskomplikasjoner, resistensproblematikk og risiko i forhold til kvinner. Min 

mening er at appendektomi fortsatt bør være standard behandling ved akutt appendicitt, siden vi 

ikke vet hva konsekvensene av antibiotikabehandling er på sikt. Det er derimot interessant å 

tenke på muligheten av antibiotikabehandling første døgn i sykehus, med påfølgende operasjon 

dersom pasienten ikke viser tegn til bedring.  
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