
Kirurgisk behandling af perforeret divertikulitis (Hinchey stadie 3 og 4) 
 
Pt. med perforeret diverticulitis udgør en heterogen gruppe med forholdsvis upåvirkede patienter i den ene 
ende af spektret og svært septiske pt. i den anden ende. Principperne for den kirurgiske behandling af 
perforeret diverticulitis har igennem tiden undergået betydelige ændringer og penduleret mellem forholdsvis 
konservative tiltag eller mere vidtgående procedurer, typisk i form af en resektion. Indtil for nylig har antallet 
af randomiserede arbejder været få og små og evidensen for forskellige behandlingsprincipper derfor 
beskeden. 
Traditionelt set har resektionsprocedurer, som Hartmann’s operation, været betragtet som den gyldne 
standard i behandlingen af perforeret diverticulitis; men de senere år er mere konservative tiltag som 
laparoskopi med lavage blevet tiltagende udbredt og i et enkelt arbejde er der endda beskevet gode 
resultater efter behandling med antibiotika alene hos selekterede patienter (122). 
Den første kirurgiske intervention for perforeret divertikulitis blev beskrevet af Mayo i 1907 (58), som lavede 
en akut aflastende stomi med drænage, efterfulgt af resektion i rolig fase og lukning af stomien som tredje 
stadie. I 1942 blev en serie på 52 patienter behandlet med dette koncept og en mortalitet på ca. 17 % (59). 
Udbredelsen af antibiotika bedrede prognosen hos patienter med peritonitis og sepsis; men da mortaliteten 
efter perforeret divertikulit forsat var høj, fremkom i 1960’erne og 1970’erne flere arbejder der advokerede for 
primær resektion af det afficerede tarmsegment med det formål at fjerne det infektiøse focus. Evidensen for 
primær resektion var dog fortsat sparsom (60-63); men ikke desto mindre blev primær resektion af 
sigmoideum i form af en 2-stadie operation med blindlukning af rektum og fremlægning af stomi (Hartmann’s 
procedure) og efterfølgende stomitilbagelægning det foretrukne indgreb op gennem 1980’erne og 1990’erne. 
To randomiserede arbejder foreligger fra denne periode: Kronborg et al (64) randomiserede 62 patienter 
med purulent eller fækulent peritonitis til enten oversyning af defekten med aflastende stomi eller Hartmann’s 
operation og fandt at mortaliteten hos patienter med purulent peritonitis (n=46) behandlet med oversyning og 
aflastning var signifikant lavere i forhold til Hartmann’s procedure (0/21 vs. 6/25). For 16 patienter med 
fækulent peritonitis randomiseret på samme vis fandtes ingen signifikant forskel i mortalitet (6/10 vs. 2/6). 
Zeitoun et al. (65) konkluderede i en lignende RCT, at primær resektion var overlegen, fordi der var færre 
reoperationer og tilfælde med generaliseret peritonitis. Mortaliteten var ikke signifikant forskellig (24 % vs. 19 
%). 
I løbet af 1990’erne steg interessen for resektion med primær anastomose med eller uden aflastende stomi 
uden at der dog forelå randomiserede studier (66-74). I et systematisk review af 98 publicerede serier (75) 
fandtes mortaliteten efter resektion med primær anastomose (n=559) at være lavere (10 %) end efter 
Hartmann’s procedure (19 %) (n=1051). I ikke-randomiserede serier må selektion dog formodes at være en 
betydende faktor, således at der vil være en tendens til at foretage Hartmann’s procedure i de sværeste 
tilfælde og Constantinides et al. (76) fandt således i et review af studier matchet for graden af peritonitis 
ingen forskel i mortalitet, når primær anastomose blev sammenlignet med Hartmanns procedure (14.1 % vs. 
14.4 %). 
Der foreligger to randomiserede multicenter studier, hvor patienter med perforeret divertikulit er randomiseret 
til enten resektion med primær anastomose under dække af loopileostomi eller Hartmann’s procedure 
(123,124). I studiet af Oberkofler et al. blev 62 patienter randomiseret. Der fandtes ingen forskel i 
postoperativ morbiditet eller mortalitet; men kun 57 % mod 90 % fik lagt stomien tilbage efter hhv. 
Hartmann’s operation og primær anastomose. Binda et al. randomiserede 90 patienter fra 14 centre over 9 
år og fandt ingen signifikante forskelle i mortalitet og morbiditet; men konkluderede at data ikke tillod 
konklusion vedrørende behandlingspræference, da studiet blev afsluttet efter inklusion af kun 15 % af 
sample size pga. rekrutteringsproblemer. Data vedrørende spørgsmålet om Hartmann’s procedure kontra 
primær anastomose er således knapt konklusive.  
Laparoskopisk resektion ved perforeret divertikulit er teknisk mulig; men værdien stadig uafklaret (77,78). 
I 1996 beskrev O´Sullivan et al (79) en ikke-resektionsprocedure, der indebar laparoskopisk inspektion af 
colon og peritoneal lavage samt placering af intraperitoneale dræn ved perforeret purulent peritonitis 
(Hinchey stadie 3). Flere efterfølgende små serier med denne metode rapporterede gode resultater med lav 
morbiditet og mortalitet på under 5 % (80,81). Myers et al (83) rapporterede en prospektiv serie på 100 
konsekutive patienter med perforeret divertikulitis. Heraf blev 92 med Hinchey stadie 3 divertikulit behandlet 
med drænage og peritoneal lavage med en postoperativ mortalitet på 3 % og morbiditet på 4 %. 
For at afklare værdien af laparoskopi med peritoneal lavage i behandlingen af perforeret divertikulitis er 
ovennævnte serier siden blevet fulgt op af flere randomiserede multicenterstudier, hvoraf 3 er publiceret. 
Resultaterne foreligger fra SCANDIV, DILALA og LADIES studierne (125,126,127), hvor i alt 372 pt. er blevet 
randomiseret til enten laparoskopi med lavage eller resektion i form af Hartmann’s procedure eller resektion 
med primær anastomose. De tre studier er forskellige både hvad angår inklusionskriterier og endpoints. 



SCANDIV studiet inkluderede 199 pt med klinisk mistanke om divertikulitis og fri luft på CT randomiseret til 
lavage eller sigmoideumresektion. Pt. med fækal peritonitis (Hinchey stadie 4) eller anden patologi blev 
ekskluderet efter laparoskopi. Primært endpoint var alvorlige postoperative komplikationer (Clavien-Dindo 
score > IIIa). Der fandtes ingen signifikant forskel i morbiditet og mortalitet; men signifikant flere 
reoperationer i lavagegruppen. DILALA studiet inkluderede 139 patienter med klinisk mistanke om perforeret 
divertikulitis. Af disse havde 83 pt. Hinchey 3 divertikulitis ved laparoskopi og blev randomiseret til lavage 
eller Hartmans procedure. Primært endpoint var pt. med en eller flere reoperationer efter 12 mdr., hvilket 
også inkluderede senere elektive stomitilbagelægninger. Man fandt ingen forskel i mortalitet og alvorlige 
komplikationer; men færre reoperationer i lavagegruppen (20,3 % vs 5,7 %). I LADIES studiet (LOLA armen) 
blev 90 patienter med Hinchey 3 divertikulit randomiseret til enten lavage eller resektion efter diagnostisk 
laparoskopi. Primært endpoint var en kombination af alvorlig morbiditet og mortalitet efter 12 mdr. Der 
fandtes ingen signifikant forskel mellem lavage- og resektionsgruppen. Studiet blev afsluttet før tid - efter 
randomisering af 34 % af sample size - pga. for mange ugunstige hændelser på kort sigt i form af 
reoperation (primært fejldiagnosticeret fækal peritonitis) og behov for abscesdrænage i lavage gruppen. 
Sammenfattende kan det siges, at ingen af de tre studier finder nogen signifikante forskelle i mortalitet og 
postoperative komplikationer mellem lavage- og resektionsgruppen.  
To metaanalyser(128,129), baserede på ovennævnte 3 randomiserede studier, konkluderer, at der efter 12  
mdr. er flere reoperationer hos patienter, der har fået en resektion. Dette hænger dog sammen med at 
resektionspatienterne i det inkluderede materiale overvejende har fået en stomi enten aflastende ileostomi 
eller i forbindelse med en Hartmann’s procedure – som så er blevet lagt tilbage på et senere tidspunkt og 
derfor tæller som en reoperation. De to metaanalyser divergerer i opfattelsen af betydende postoperative 
komplikationer: Det italienske arbejde konkluderer, at der er en forskel i morbiditet til fordel for resektion; 
men forskellen var knapt signifikant (p=0,05). Det svensk/danske studie kunne ikke påvise nogen forskel i  
Clavien-Dindo komplikationer > grad IIIB eller mortalitet efter 90 dage. 
Sammenfattende må man konkludere, at resultaterne fra de randomiserede studier, der foreligger, ikke 
entydigt taler for hverken lavage eller resektion, når man ser isoleret på de akutte postoperative 
komplikationer eller død; ligesom der ikke er forskel i antallet af blivende stomier efter 12 mdr. 
 
 

Konklusion:  
 
Der er ingen sikker forskel i morbiditet og mortalitet mellem laparoskopi med peritoneal 
lavage med drænage og resektion af sigmoideum i behandlingen af Hinchey 3 diverticulitis 
(evidens Ia). 
Ved resektion er der ingen solid evidens for om man skal lave Hartmann’s resektion eller 
primær anastomose (evidens Ib). 
 
Rekommandation:  
 
Ved billeddiagnostiske tegn på perforeret divertikulit anbefales, at man inspicerer 
abdomen med diagnostisk laparoskopi (grad B). 
Ved Hinchey stadie 3 (purulent peritonit) er laparoskopisk peritoneal lavage med drænage 
og resektion ligeværdige alternativer (grad A). Såfremt der foretages resektion, kan 
Hartmann’s procedure alternativt primær anastomose med eller uden aflastende stomi 
anvendes, afhængigt af forholdene og de tilstedeværende kompetencer (grad B). 
Ved Hinchey stadie 4 (fækulent peritonit) anbefales resektion (grad C). 
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