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ABSTRACT
Introduction:  Necrotising  enterocolitis  (NEC) is  a  severe  gastrointestinal 

emergency, mostly afecting very and extremely low birth weight infants. The 

pathogenesis is not entirely known, but an ischemic injury to the intestine is 

thought to be the most important factor in the development of NEC. 

Aim of the Study: The aim of  this  study was  to distinguish the most 

important factors associated with mortality. 

Methods: A  retrospective  review  of  all  infants  treated  for  NEC  at  the 

neonatal ward at Akademiska sjukhuset in Uppsala, Sweden between April 

2002 and September 2012. Data for survivors and non-survivors was compared 

using Mann-Whitney U Test and Fisher's Exact Test. 

Results:  Of 82  patients  with  NEC,  47  (57%) underwent  surgery  and 34 

(41%)  received  medical  treatment;  one  infant  died  before  receiving  any 

treatment. 26 (32%) patients died, 15 of the surgically treated and 10 of the 

medically treated. We could not fnd any signifcance comparing survivors and 

non-survivors  for  gestational  age,  birth  weight,  gender,  treatment,  bowel 

involvement, surgical procedure or patent ductus arteriosus. Infants who were 

managed  medically  had  a  signifcantly  higher  risk  of  dying  early  after 

diagnosis. This might be due to the fact that the group which was treated 

medically  included  both  minor  and  the  most  severe  cases  which  are  not 

clinical stabile enough for surgery.

Conclusion: Even though no statistical signifcant diference in mortality for 

the compared factors could be seen, we think that low birth weight is a risk 

factor that would be detectable if the number of studied infants was bigger.

SAMMANFATTNING
Nekrotiserande enterokolit (NEC) är en allvarlig tarmsjukdom som framförallt 

drabbar för tidigt födda barn, i synnerhet de barn som väger mindre än 1500 

gram när de föds. Man vet inte riktigt hur sjukdomen uppstår, men en av de 

viktigaste anledningarna tros vara en skada som uppstår då det blir syrebrist i 

barnets tarm. Att syrebristen uppstår beror troligtvis bland annat på att de 

för  tidigt  födda barnens tarm inte  är  helt  färdigutvecklad och därför  inte 

tolererar att till exempel ta hand om mat. Skadan kan vara alltifrån isolerad 

till ett litet område till att sträcka sig över nästan hela tarmen. Det fnns även 

risk för att tarmen går sönder. NEC ska misstänkas om barnen får uppspänd 
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mage, kräkningar och blod i avföringen. Diagnosen fastställs med röntgen.

Man behandlar NEC med fasta och antibiotika. Om barnet inte blir 

bättre  av den behandlingen  måste  man operera.  Det  fnns  olika  typer  av 

operationer att välja mellan, men huvudsyftet är att ta bort så mycket som 

möjligt av den skadade tarmen.

Dödligheten i NEC ligger på runt 30%. Man har i tidigare studier sett 

att de största riskfaktorerna för att dö i NEC är att vara för tidigt född och 

att ha låg födelsevikt.

I den här studien ingick alla barn som vårdats för NEC på Akademiska 

sjukhuset Uppsala från April 2002 till och med September 2012. Sammanlagt 

rörde det sig om 82 barn. Vi läste igenom alla journaler, operationsberättelser 

och obduktionsrapporter och tittade bland annat på i vilken vecka barnet 

föddes (gestationsålder), födelsevikt, kön, ålder vid diagnos, behandling och 

hur mycket av tarmen som var påverkad för att jämföra om det fanns någon 

skillnad mellan de barn som överlevt och de som avlidit.

Det visade sig att 47 barn (57%) hade opererats, medan 34 (41%) bara 

behandlades med fasta och antibiotika. Ett barn avled innan man hann ge 

någon behandling överhuvudtaget. Av alla 82 barn avled 26 (32%). Av dem 

hade  15  opererats.  Vi  kunde  inte  se  någon  statistisk  skillnad  mellan 

överlevande och avlidna i födelsevikt, gestationsålder, kön, behandling eller 

hur stor del av tarmen som var påverkad. Det vi kunde se var att barn som 

behandlats med endast fasta och antibiotika hade större risk att dö tidigare 

efter att  diagnosen fastställts.  Detta kan tyckas märkligt,  eftersom barnen 

som behandlas  med  operation  borde  vara  de  sjukaste.  Troligtvis  kan  det 

förklaras med att en del av barnen i gruppen som behandlats med fasta och 

antibiotika egentligen behövde kirurgi, men var för sjuka för att en operation 

skulle kunna genomföras, och därför också avled tidigt.

Även om vi inte kan dra några statistiskt säkra slutsatser utifrån våra 

resultat,  så  tror  vi  att  man  skulle  kunna  visa  att  låg  födelsevikt  är  en 

riskfaktor för dödlighet om patientmaterialet var större.
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INTRODUKTION
Nekrotiserande enterokolit (NEC) är en allvarlig tarmsjukdom, som framför 

allt drabbar extremt prematura barn (<28 veckors gestationsålder) eller barn 

med mycket eller extremt låg födelsevikt (<1500 g respektive <1000 g). (1-3) 

NEC är den vanligaste akuta gastrointestinala åkomman i neonatalperioden. 

Av alla nyfödda drabbas 0,5 %, medan sifran för barn med låg födelsevikt 

ligger på 3-5 %. (4)  

Etiologin  bakom  NEC  är  fortfarande  inte  helt  klarlagd.  (4-7) De  enskilt 

största  riskfaktorerna  för  att  utveckla  NEC är  dock  prematuritet  och  låg 

födelsevikt. (2, 5, 6) De fullgångna barn som drabbas har till stor del andra 

specifka riskfaktorer så som medfödda hjärtfel, sepsis eller hypotension (8). 

En ischemisk tarmskada tros vara den viktigaste orsaken för utvecklandet av 

NEC. Detta leder i sin tur till nekroser i tarmen, bakteriell överväxt, sepsis 

och eventuell perforation. (6)  Ischemin uppstår till följd av belastning på det 

prematura barnets omogna magtarmkanal. Denna belastning beror på hypoxi 

och  hypoperfusion  av  tarmen,  tillmatning  med  bröstmjölksersättning  och 

avvikande  tarmfora,  vilket  leder  till  epitelcellsskada  och  frisättning  av 

infammatoriska  mediatorer.  Den  omogna  tarmen  svarar  dessutom  med 

överdriven infammation på denna signalering och ischemi uppstår. (8, 9).  

En  ytterligare  riskfaktor  för  att  denna  ischemiska  tarmskada  ska 

uppstå är persisterande ductus arteriosus. (10, 11) Detta har förklarats med 

att blod födar från arteria mesenterica tillbaka till aorta och genom ductus 

arteriosus, vilket leder till hypoperfusion av tarmen (12). Ytterligare ökad risk 

för att utveckla NEC har de barn som får sin PDA kirurgiskt sluten (10). 

Man  har  dock  inte  kunnat  påvisa  någon  ökad  risk  för  de  som  erhållit 

medicinsk  behandling  med  indomethacin.  Indomethacin  är  ett  NSAID-

preparat som påskyndar slutningen av ductus arteriosus. (10, 11)

Prevention

Mycket av dagens forskning kring NEC fokuserar på prevention. Det fnns 

många  teorier  kring  hur  man  skulle  kunna  minska  risken  för  att  barnen 

insjuknar.  De  strategier  som  föreslagits  är  tillmatning  med  bröstmjölk, 

tillförsel av probiotika och en långsam ökning av matmängderna. (8)

Många  studier  har  genom  åren  gjorts  för  att  undersöka  för-  och 
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nackdelar  med  användandet  av  bröstmjölksersättning  kontra  donerad  eller 

maternell bröstmjölk. Man har i samtliga studier kunnat visa en snabbare 

viktökning, längdtillväxt och ökning av huvudomfånget hos de barn som blivit 

matade med bröstmjölksersättning. De har dock också haft en signifkant ökad 

risk för att drabbas av NEC. (13, 14) I ett kvalitetsförbättringsgsprojekt som 

publicerades 2012 har man sett en tydlig minskning av NEC-incidensen på 

elva  neonatalintensvvårdsavdelningar  i  Kalifornien  där  man  ökat 

användningen av bröstmjölk de senaste två åren. (15) Den skyddande efekten 

av bröstmjölk uppnås även om man också delvis använder sig av ersättning. 

Donerad bröstmjölk har samma skyddande efekt som maternell. (16)

I de studier som har gjorts för att undersöka om risken för att utveckla 

NEC påverkas av när man börjar ge barnet enteral föda har man jämfört två 

grupper av barn, alla födda före vecka 32 eller med en födelsevikt på mindre 

än 1500 gram. I den ena gruppen avvaktade man med enteral tillförsel minst 

fyra dagar efter födelsen, medan den andra gruppen matades redan dag 0 – 4. 

Sammanfattningsvis  har  man  inte  kunnat  se  någon  minskad  risk  för  att 

utveckla  NEC  vid  sen  enteral  tillförsel.  Det  är  inte  heller  indicerat,  till 

skillnad mot vad man tidigare trott, att öka matmängderna långsamt för att 

minska risken för att utveckla NEC. (13, 17, 18)

I en översiktsartikel från Cochrane från 2011 har man gått igenom de 

studier som gjorts av profylaktisk användning av probiotika, som tillsammans 

innefattat nästan 3000 barn. Man har där kunnat se en signifkant minskning 

av  insjuknande  i  NEC  och  mortalitet  hos  de  barn  som  blivit  tilldelade 

probiotika. Även om man i vissa studier inte tycker sig veta tillräckligt mycket 

om preparering och dosering, framförallt för barn med extremt låg födelsevikt, 

för  att  kunna  implementera  behandling  hos  alla  prematura  barn,  anser 

författarna bakom översiktsartikeln att det fnns tillräckligt mycket evidens för 

att  profylaktisk  probiotikabehandling  bör  bli  praxis.  (19)  Det  fnns  inga 

formella riktlinjer för när behandlingen ska inledas och hur länge, men enligt 

Downard et  al  borde den påbörjas  under  första levnadsveckan och pågå i 

minst två veckor. (13)

Diagnostik

NEC ska misstänkas vid kliniska tecken på distenderad buk, kräkningar eller 

blod i avföringen, och diagnosen veriferas radiologiskt.(20) NEC delas in i tre 

4



Bells  stadier,  där  I  är  misstänkt  (apné,  bradycardi,  uppspänd  buk, 

ventrikelretentioner, blod i avföringen och ospecifk eller normal röntgen), II 

defnitiv  (inga  tarmljud,  palpationsömhet  över  buken,  måttlig  systemisk 

påverkan,  metabolisk  acidos,  trombocytopeni  och  röntgen  som  visar 

intramural gas och/eller gas i vena porta) och III avancerad (hypotension, 

rejält uppspänd buk, peritonit, metabolisk och respiratorisk acidos, DIC och 

röntgen som visar fri gas). (21)

Behandling 

De  internationella  riktlinjerna  för  handläggningen  av  NEC  består  i  att 

stabilisera barnet, fasta med TPN i 10 dagar, avlastning med nasogastrisk 

sond och intravenös antibiotika i 10-14 dagar. Denna behandling är dock inte 

tillräcklig i ca 50% av fallen där det krävs kirurgiska insatser. (4) På senare år 

har man i fera studier kunnat visa att det inte fnns indikationer för att hålla 

barnen fastande så länge som 10 dagar, då man inte kan se några skillnader i 

antalet  återinsjuknande  i  NEC  eller  ökad  morbiditet  i  den  grupp  som 

behandlas med fasta <5 dagar. Barn som fastar mellan 1-4 dagar drabbas till 

och med i mindre utsträckning av komplikationer så som kateterrelaterade 

infektioner jämfört med barn fastande mellan 6-10 dagar.  Sjukhusvistelsen 

förkortas även med i genomsnitt 6 dygn för gruppen med färre dagars fasta. 

(22, 23)  

Vad gäller kirurgisk behandling så är de internationella  riktlinjerna 

inte helt tydliga. (13, 24) De absoluta indikationerna för akut kirurgi är fri gas 

i  buken,  klinisk  försämring  trots  maximal  medicinsk  behandling,  palpabel 

abscess eller ischemisk tarm och ödem eller rodnad över bukväggen (4). Vid 

operation  utvärderas  hur  mycket  av  tarmen  som  är  nekrotisk,  och  de 

defnitioner som används för klassifcering är i) fokal, eller isolerad, då bara en 

del av tarmen är engagerad; ii) multifokal då två eller fer delar av tarmen är 

påverkad, men mer än 50% viabel tarm kvarstår; iii) panintestinal då större 

delen av tarmpaketet är nekrotiskt och mindre än 25% viabel tarm fnns kvar. 

(4, 24)  Målet med operationen är att ta bort all  nekrotisk tarm, men att 

spara så mycket tarmlängd som möjligt och att minska risken för sepsis (4). 

Vilken  operationsmetod  som väljs  är  upp  till  kirurgen  som  gör  en 

bedömning utifrån patientens kliniska status och utbredning av nekrosen.  De 

metoder  som fnns  att  tillgå  är  tarmresektion  med  uppläggning  av  stomi 
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och/eller anläggande av anastomos, clip and drop och open and close. Clip 

and drop-tekniken innebär att man staplar av tarmen på ett eller fer ställen 

och sedan lägger ned den i buken igen. Open and close är egentligen inte så 

mycket  en  operationsmetod,  som  ett  ställningstagande  till  att  avbryta 

behandlingen då man öppnar och ser att för mycket av tarmen är nekrotisk 

för att det ska vara förenligt med liv. (2, 4) 

Clip and drop används vid avancerad sjukdom, det vill säga utbredd 

multifokal nekros.  Anledningen till  att man väljer den metoden är att för 

mycket tarm är påverkad för att man ska kunna göra en fullständig resektion 

av  misstänkt  icke  viabel  tarm.  Man  tar  istället  bort  de  mest  nekrotiska 

områden, staplar av, låter resten av tarmen vila och gör sedan en second look-

operation  efter  48-72  timmar  då  man  kan  ta  beslut  om  ytterligare 

tarmresektion och anläggande av anastomoser. (4, 25) 

Vid panintestinal nekros kan man lägga en jejunostomi för att avlasta 

resten av tarmen. Man gör även här en second look-operation efter 48-72 

timmar för att se hur mycket av den avlastade tarmen som då är viabel. (4, 

26) 

Många studier har gjorts för att undersöka skillnader mellan, och för- 

och  nackdelar  med,  resektion  med  stomi  och  resektion  med  anastomos. 

Downard et al  publicerade 2012 en reviewartikel  där man tittat på bland 

annat just denna frågeställning. Slutsatsen i artikeln är att materialet i de 

olika studierna inte är jämförbart sinsemellan och att man därför inte kan 

säga något om vilken av operationsmetoderna som är att föredra. (13)

Riskfaktorer för mortalitet 

Det är svårt att urskilja någon enskild riskfaktor för mortalitet vid NEC. Man 

har sett att mortaliteten är högre hos de kirurgiskt behandlade barnen, de 

med låg födelsevikt och låg gestationsålder. (2, 6) Kessler et al kunde i sin 

studie  från  2006  däremot  inte  se  någon  skillnad  i  mortalitet  mellan  de 

kirurgiskt  och  medicinskt  behandlade.  Man  såg  dock  ett  samband  mellan 

mortalitet och låg födelsevikt, låg gestationsålder och Bells stadium. (3) Att 

mortaliteten är  ökad i  den kirurgiskt  behandlade  gruppen beror  med stor 

sannolikhet  på  att  de  barnen  har  en  mer  avancerad  sjukdom och  därför 

behöver genomgå en operation. (2, 4, 6) 

Sammantaget ligger mortaliteten i NEC på 10-30%. (2-4) För barn med 
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avancerad  sjukdom,  det  vill  säga  med  en  panintestinal  nekros,  ligger 

mortaliteten på upp mot 70%. (2, 4)

Komplikationer

NEC-patienter löper stor risk att drabbas av komplikationer på såväl kort som 

lång  sikt.  De  drabbas  både  av  problem  direkt  relaterade  till 

gastrointestinalkanalen  och  mer  generella  områden,  såsom  tillväxt  och 

neurologisk utveckling. (8) 

Ungefär  hälften  av  alla  överlevande  patienter  får  någon  form  av 

problem med sin stomi, till exempel striktur, prolaps eller retraktion, vilket 

ofta kräver kirurgisk åtgärd. På längre sikt har NEC-patienter stor risk att 

drabbas av tarmsvikt. Tarmsvikt är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd där 

tarmen saknar tillräcklig kapacitet att ta upp den näring, den vätska och de 

elektrolyter  som  krävs  för  barnets  normala  tillväxt  och  utveckling.  Vid 

tarmsvikt  krävs  därför  lång  tids  behandling  med  parenteral  nutrition. 

Tarmsvikt  drabbar ungefär en fjärdedel av alla med genomgången NEC och 

upp till 42% av alla som genomgått en kirurgisk behandling. Den vanligaste 

anledningen  till  tarmsvikt  är  korttarmsyndrom  (KTS),  det  vill  säga  att 

tarmen är för kort för att barnets  energibehov ska kunna tillgodoses med 

endast  enteral  föda.  Riskfaktorer  för  att  utveckla  KTS  är  låg  födelsevikt, 

extrem prematuritet, lång tids antibiotikabehov och utbredd nekros med stort 

resektionsbehov. Man har även sett att barn med tunntarmsengagemang har 

större risk för att utveckla tarmsvikt än de med framförallt colonnekroser. 

Även  barn  som  behandlats  medicinskt  har  en  ökad  risk  att  drabbas  av 

tarmsvikt, jämfört med friska barn, trots att man inte tar bort någon tarm. 

Detta beror på att tarmen som varit involverad i sjukdomen kan ha sämre 

funktion  än  normal  tarm.  Kirurgiskt  behandlade  patienter  har  dock  en 

signifkant ökad risk att drabbas. (27, 28)

Duro et al har i en studie från 2005 jämfört neurologisk utveckling och 

tillväxt hos kirurgiskt och medicinskt behandlade NEC-patienter med barn 

utan  NEC.  Man  kunde  då  vid  18  –  22  månaders  ålder  se  en  signifkant 

tillväxthämning och utvecklingsförsening hos de kirurgiskt behandlade barnen 

oavsett om de drabbats av KTS eller ej, men inte hos de som erhållit enbart 

medicinsk behandling, jämfört med kontrollgruppen. (29) Samma resultat har 

erhållits i fera andra, mindre studier, där man sett en tydlig skillnad i vikt, 
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längd och huvudomfång hos barn som genomgått NEC-behandling jämfört 

med en kontrollgrupp. (30, 31) Man har även sett att barn som överlevt NEC 

fortfarande  mellan  fem  och  tio  års  ålder  ligger  i  den  nedre  femtionde 

percentilen för vikt och längd. (32)

FRÅGESTÄLLNING
1. Att urskilja de största riskfaktorerna för ettårsmortalitet vid NEC. 

2. Hur  påverkas  utfallet  hos  de  medicinskt  behandlade  patienterna 

beroende på antal dagars fasta och antibiotikabehandling?

3. Hur påverkas utfallet av förekomst av PDA och eventuell behandling 

för denna?

METOD 

Denna  studie  har  baserats  på  retrospektiva  journalgenomgångar  av  barn 

födda  mellan  april  2002  och  september  2012  som  vårdats  för  NEC  på 

neonatalavdelningen  på  Akademiska  Barnsjukhuset  i  Uppsala.  Barnen 

identiferades  med  diagnoskoden  P77.9  för  nekrotiserande  enterokolit. 

Materialet  bestod  till  en  början  av  91  patienter,  men  efter  noggranna 

genomgångar  av  journaler,  operationsberättelser,  obduktionsrapporter  och 

PAD-svar exkluderades nio patienter. Tre patienter exkluderades på grund av 

att man inte kunnat påvisa NEC-förändringar histologiskt,  en patient blev 

exkluderad då man inte kunnat säkerställa någon NEC vid obduktionen och 

fem patienter exkluderades då de till största delen mottagit behandling för sin 

NEC på ett annat sjukhus. Således inkluderades 82 patienter. Vid genomgång 

av materialet inhämtades information om följande parametrar:

• Kön,  gestationsålder  räknat  i  fullgångna  veckor,  födelsevikt  och 

förlossningssätt.

• Ålder vid diagnos.

• Huruvida patienten är avliden, ålder vid bortgång och dödsorsak.

• Val av behandling, kirurgisk eller medicinsk.

• För  de  medicinskt  behandlade:  Antal  dagars  antibiotikabehandling, 

antal dagars fasta, antal dagar till full enteral tillförsel.

• För  de  kirurgiskt  behandlade:  Operationsmetod  (stomi,  anastomos, 

stomi + anastomos, clip and drop eller open and close), utbredning av 

nekros (fokal, multifokal eller panintestinal) och antal operationer.

8



• Huruvida patienten haft en persisterande ductus arteriosus eller ej och 

hur den i så fall behandlats (medicinsk slutning, kirurgisk slutning eller 

avvaktande med behandling).

• Förekomst av tarmsvikt och /eller korttarmsyndrom.

För de statistiska analyserna användes IBM SPSS Statistics vers. 19. För de 

jämförande  analyserna,  där  vi  använde  moralitet  som  huvudresultat  och 

delade  in  de  undersökta  grupperna  i  avlidna  och  överlevande,  användes 

Fisher's  Exact  Test och Mann-Whitney U Test.  Det gjordes även en cox-

regression med avseende till  tid till  död. Nivån för signifkans sattes på p 

<0,05. En hazardkvot över 1 innebär en ökad risk för död och ett värde under 

1 en minskad risk. Det 95%-iga konfdensintervallet för hazardkvoten ger ett 

mått  på  osäkerheten  på  skattningen.  Med  överlevande  menades 

ettårsöverlevnad. 

Där vi ville titta på spridningen i ålder (i dagar) och födelsevikt i de 

olika grupperna använde vi oss av medianvärdet, eftersom det i varje grupp 

fanns några höga värden som höjde medelvärdet på ett icke representativt 

sätt.

Etiskt tillstånd

Då studien är ett kvalitetssäkringsprojekt som redovisas inom institutionen 

för kvinnor och barns hälsa behövs inget etiskt tillstånd.
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RESULTAT
Av de 82 patienter som inkluderats i studien fck 47 patienter (57%) kirurgisk 

behandling och 34 (41%) medicinsk behandling. En patient avled på grund av 

sin NEC innan någon behandling hann sättas in (fgur 1).

Den sammanlagda mortaliteten låg på 32%. Det var ingen skillnad i 

mortalitet mellan de olika behandlingsgrupperna, där mortaliteten låg på 32% 

i  den  kirurgiskt  behandlade  gruppen  och  29%  i  den  grupp  som  erhållit 

medicinsk behandling. 

Man kunde inte se någon signifkant skillnad vad gäller kön, födelsevikt 

eller gestationsålder för överlevande och avlidna (tabell 1).

Tabell 1. Samtliga NEC-patienter. Medianvärde. Spridningen inom parentes.

Överlevande
n = 56

Avlidna
n = 26

p-värde

Vikt (kg) 990 (340 - 4855) 660 (375 - 3450) 0,09

Ålder (fullgångna veckor) 27 (23 - 42) 25 (22 - 40) 0,08

Kön, ficka [n (%)] 29 (52) 16 (62) 0,48

Om  man  tittar  på  kumulativ  incidens,  det  vill  säga  hur  många 

individer  som  fått  ett  utfall  över  en  viss  tidsperiod,  av  mortalitet  efter 

gestationsålder kan man dock se en tendens att barn födda före vecka 25 löper 

större risk att avlida, medan det inte är någon skillnad på överlevnaden om 

man jämför barn födda mellan vecka 25 och 30 med barn födda efter vecka 30 

(fgur 2).
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Figur 1. Samtliga NEC-patienter indelade efter behandling.



Vi delade även in patienterna i olika undergrupper efter födelsevikt och 

tittade på mortaliteten i procent i varje grupp. Man kan där se en tendens att 

mortaliteten procentuellt är högre om födelsevikten är mindre än 1000 gram 

(fgur 3). Det tydliggörs ytterligare om man  ser till kumulativ incidens (fgur 

4). I fgur 4 kan man också se att incidensen i gruppen med födelsevikt över 

2000 gram stiger sent.
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Med tanke på att mortaliteten förefaller högre i gruppen med en födelsevikt 

över 2000 gram jämfört med 1000-2000 gram granskade vi även dödsorsak i de 

fyra grupperna (tabell 2). Vi kunde då se att de barn med en födelsevikt på 

över 1000 gram till större andel avlidit till följd icke-NEC-relaterade tillstånd 

(hjärnskada, neurometabolisk sjukdom, annan orsak). 

Tabell 2. Dödsorsak fördelat efter födelsevikt.

<750 g
n = 15

750 – 1000 g
n = 6

1000 – 2000 g
n = 2

>2000 g
n = 3

Totalt
n = 26

Cirkulationssvikt, NEC 4 3 1 1 9

Hjärnblödning 1 1

Hjärnskada 1 1

Hjärtsvikt 1 1

Neurometabolisk sjd 1 1

Leversvikt (CMV) 1 1

Perinatal asfyxi 1 1

Sepsis 5 2 7

Andningssvikt 2 2

Andra 1 1

Hos  de  kirurgiskt  behandlade  barnen  ville  vi  se  om  någon 
operationsmetod  innebar  ökad  risk  för  mortalitet.  Tyvärr  så  var  fera  av 
grupperna för små för att någon statistisk analys skulle kunna utföras. Vi 
kunde  dock  se  att  tarmresektion  med  stomiuppläggning  är  den  absolut 
vanligaste operationsmetoden i båda grupperna (tabell 3).

Tabell 3. Operationsmetod.

Överlevande
n = 32

Avlidna
n = 15

Stomi (%) 27 (85) 10 (67)

Anastomos (%) 1 (3) 1 (7)

Anastomos + stomi (%) 3 (9) 0 (0)

Clip and drop (%) 1 (3) 2 (13)

Open and close (%) 0 (0) 2 (13)
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Vi  gick  sedan  vidare  för  att  se  om  utbredningen  av  tarmnekrosen 

skiljer sig mellan de överlevande och avlidna barnen (tabell 4). Inte heller här 

kunde en statistisk analys utföras på grund av gruppernas storlek. Man kan 

dock se att majoriteten av barnen i båda grupperna lidit av fokal nekros.

Tabell 4. Utbredning av nekros.

Överlevande
n = 32

Avlidna
n = 15

Fokal (%) 17 (53) 8 (54)

Multifokal (%) 7 (22) 5 (33)

Panintestinal (%) 8 (25) 2 (13)

I den medicinskt behandlade gruppen jämförde vi det genomsnittliga 

antalet  dagar  fasta  och  antibiotikabehandling  mellan  den  överlevande  och 

avlidna  gruppen  (tabell  5).  Den  stora  skillnaden  mellan  grupperna  kan 

förklaras med att de svårast sjuka har avlidit kort efter att behandlingen har 

satts in.

Tabell 5. Medicinskt behandlade. Medianvärde med spridningen inom parentes.

Överlevande
n = 24

Avlidna
n = 10

Antal dagar fasta 5 (1 - 25) 1,5 (1 - 11)

Antal dagar antibiotikabehandling 9 (2 - 33) 1,5 (1 - 7)

Vi var även intresserade av att se om det fnns en skillnad mellan de 

kirurgiskt och medicinskt behandlade grupperna i avseende hur gamla barnen 

är då de avlider. Då vi tittade på enbart ålder kunde vi se en tendens till att 

de som avlider bland de medicinskt behandlade är yngre (tabell 6).

Tabell 6. Medianvärde med spridningen inom parentes.

Avliden vid 
ålder (dagar)

p-värde

Medicinsk behandling (n = 10) 9 (4 - 199)

0,05Kirurgisk behandling (n = 15) 25 (2 - 365)

Ingen behandling (n = 1) 1 (1)
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En signifkant skillnad kunde ses då man istället jämförde grupperna 

utifrån ålder efter diagnos, där de medicinskt behandlade barnen löper större 

risk att avlida tidigt i förloppet (tabell 7).

Tabell 7. Medianvärde med spridningen inom parentes.

Avliden, antal dagar 
efter diagnos

p-
värde

Medicinsk behandling (n = 10) 1 (0 - 170)
0,01

Kirurgisk behandling (n = 15) 11 (1 - 360)

Om man också tittar på den kumulativa incidensen av mortalitet efter 

ålder vid diagnos ser man en tendens till att barn som får diagnosen inom 10 

dagar  har  en  ökad risk  för  mortalitet  (över  40%)  jämfört  med  barn  som 

insjuknar efter 10 dagars ålder (10 – 25% mortalitet) (fgur 5).

För  att  kunna  göra  en  bedömning  av  riskfaktorer  gjordes  en  cox-

regression med fera potentiella prediktorer avseende tid till död (tabell 8). 

Här har vi inte tagit med utbredning av tarmnekros, då det var för få värden i 

de olika grupperna och inte heller ålder vid diagnos då det är styrt av utfallet. 
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Tabell 8. Cox-regression avseende tid till död.

Hazardkvot 95%-igt 
konfdensintervall

p-värde

Pojke vs ficka 0,62 (0,264 – 1,433) 0,26

Födelsevikt 0.75-1kg vs <0.75 1,29 (0,338 – 4,900) 0,71

Födelsevikt 1-2kg vs <0.75 0,27 (0,046 – 1,627) 0,15

Födelsevikt >2 vs <0.75 0,67 (0,069 – 6,609) 0,73

Medicinsk vs kirurgisk behandling 1,2 (0,502 – 2,885) 0,68

Gestationsveckor 25-30 vs <25 0,73 (0,221 – 2,402) 0,6

Gestationsveckor vecka >30 vs <25 0,6 (0,075 – 4,826) 0,63

När vi ville titta på om persisterande ductus arteriosus, och de olika 

behandlingsalternativen för detta,  var en riskfaktor för mortalitet stötte vi 

återigen på problem med att det var för få patienter i de olika grupperna för 

att statistiska analyser skulle kunna genomföras (tabell 9).

Tabell 9. Förekomst av och behandling för PDA.

Överlevande
n = 56

Avlidna
n = 26

Ingen, n (%) 29 (52) 8 (31)

Öppetstående, ingen behandling, n (%) 10 (18) 10 (38)

Indomethacinbehandling, n (%) 11 (20) 5 (19)

Kirurgisk slutning, n (%) 4 (7) 1 (4)

Ingen uppgift, n (%) 2 (3) 2 (8)

Vi valde då att dela in patienterna på ett annat sätt och jämföra de olika 

grupperna för sig. Först jämförde vi de med öppetstående ductus arteriosus, 

oavsett om de fått behandling eller inte, med de barn som inte haft någon 

persisterande ductus. De barn där vi inte hade någon uppgift togs inte med i 

beräkningen.  Trots  detta  kunde  vi  inte  se  någon  signifkant  skillnad  i 

överlevnad mellan grupperna (tabell 10).
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Tabell 10. Förekomst av PDA

Överlevande
n = 54

Avlidna
n = 24

p-värde

Ingen (%) 29 (54) 8 (33)
0,14

Öppetstående, med eller utan behandling (%) 25 (46) 16 (67)

Sedan ville vi även se om det fanns någon skillnad i mortalitet mellan de barn 

som fått behandling för sin persisterande ductus arteriosus jämfört med de 

barn där man avvaktade med behandling. Vi tog då bort de barn där uppgift 

saknades och de barn utan PDA från beräkningarna. Inte heller här kunde 

man se någon signifkant skillnad i mortalitet (tabell 11).

Tabell 11. Behandling för PDA.

Överlevande
n = 25

Avlidna
n = 16

p-
värde

Behandlade, både medicinskt och kirurgiskt (%) 15 (60) 6 (38)
0,2

Ej behandlade (%) 10 (40) 10 (62)

Av  alla  barn  som  insjuknade  i  NEC drabbades  20% (17  barn)  av 

tarmsvikt.  16 av dessa  barn var  kirurgiskt behandlade  och ett  barn hade 

behandlats medicinskt. Således drabbades 34% av de som erhållit kirurgisk 

behandling av tarmsvikt och 3% av de medicinskt behandlade.
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DISKUSSION
Liksom många studier  tidigare  har  kunnat  visa,  så  verkar  födelsevikt  och 

gestationsålder vara stora riskfaktorer för mortalitet. (2, 3, 6). Dessa två är ju 

naturligtvis tätt sammankopplade. Även om vi med Fisher's Exact Test och 

Mann-Whitney U Test inte kunde få fram någon signifkant skillnad kan man 

se  en  tydlig  tendens  i  kumulativ  incidens  i  mortalitet  hos  barn  med  en 

födelsevikt på under 1000 gram och gestationsålder mindre än 25 veckor. 

Att mortaliteten procentuellt stiger i gruppen med födelsevikt över 2000 gram 

kan  man  förklara  med  att  det  framförallt  handlar  om andra  dödsorsaker 

(hjärnskada och neurometabolisk sjukdom). Det är dessutom ganska få barn 

över 2000 gram som drabbas av NEC. I vårt material ingick 13 barn med en 

födelsevikt på mellan 2000 och 4855 gram. Att tre av dessa barn avlider ger 

stort  utslag,  även om det  egentligen bara är  ett  barn i  den gruppen som 

avlidit till följd av sin NEC. Vi valde dock att inte sortera bort barn med 

andra dödsorsaker än direkt NEC-relaterade, men det skulle vara önskvärt 

med  ett  större  patientmaterial  för  att  undvika  att  andra  dödsorsaker  får 

sådant  statistiskt  genomslag.  Det  fnns  förvisso  andra  dödsorsaker 

representerade i de andra viktgrupperna också, men inte lika stor andel som i 

gruppen över 2000 gram.

Precis  som i  Kesslers  et  al  (3)  studie  från  2006  kunde  vi  inte  se  någon 

signifkant skillnad i  mortalitet mellan kirurgisk och medicinsk behandling. 

Detta kan  tyckas  motsägelsefullt,  med  tanke  på  att  de  patienterna  som 

behandlas  kirurgiskt  är  sjukare  än  de  som  behandlats  medicinskt. 

Förklaringen  till  detta  ligger  i  att  en  del  barn  bedöms  som  för  kliniskt 

instabila för att kunna genomgå en operation och hamnar därför i gruppen 

medicinskt  behandlade.  På  så  vis  innefattar  den  gruppen  alltså  både  de 

lindrigaste och allvarligaste fallen av NEC. 

Den enda signifkanta skillnaden vi kunde se då vi jämförde kirurgisk och 

medicinsk behandling var att barn som behandlades medicinskt hade större 

risk att dö tidigare efter diagnos. Medianvärdet på antal dagar mellan diagnos 

och att patienten avled låg där på en dag, till skillnad från elva dagar i den 

kirurgiskt behandlade gruppen. Samma tendens kunde ses i hur gamla barnen 
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var då de avled,  där medianvärdet låg på nio respektive 25 dagar hos de 

medicinskt jämfört med de kirurgiskt behandlade barnen. Frågan är vad dessa 

sifror  egentligen säger,  för återigen återspeglar  detta  att  de svårast  sjuka 

hamnar i den medicinskt behandlade gruppen. Där ingår även de patienter 

med  ett  sådant  snabbt  galopperande  förlopp  att  kirurgi  aldrig  hann 

genomföras. 

I Thyokas et al (2) artikel från 2012, där man gått igenom alla fall av NEC på 

Great Ormond Street Hospital and UCL Institute of Child Health i London 

mellan  2002  och  2010, ligger  mortaliteten  i  den  medicinskt  behandlade 

gruppen på 0% jämfört med 32% i den kirurgiskt behandlade gruppen. I vårt 

material ligger mortaliteten i båda grupperna på ungefär 30%. Lin och Stoll 

(6)  publicerade  2006 en  metastudie  där  de  bland  annat  gått  igenom fem 

studier som jämfört mortaliteten mellan medicinskt och kirurgiskt behandlade 

barn. Alla fem visar i motsats till våra resultat, men i likhet med Thyokas, att 

mortaliteten är lägre hos de medicinskt behandlade.  Frågan man kan ställa 

sig är därför om man på barnkirurgen i Uppsala skulle kunna operera fer 

barn som idag anses för sjuka, med tanke på den höga mortaliteten i den 

medicinskt  behandlade  gruppen.  Samtidigt  så  är  vår  andel  kirurgiskt 

behandlade (57%) redan större än i internationella studier, där den ligger på 

20-50%. (4, 6, 8)

I en studie från 2000 kommer Anveden-Hertzberg och Gauderer (33) fram till 

att  barn med födelsevikt  under  1500 gram som är svårt sjuka i  sin NEC 

tolererar operation väl. Mortaliteten i deras studie låg dock på 42% i den 

undersökta  gruppen,  som  då  bara  inkluderade  kirurgiskt  behandlade. 

Huruvida man kan använda sig av denna studie som grund för att besluta om 

att behandla fer barn kirurgiskt är svårt att avgöra, då den baserades på 

endast 33 patienter.

Vad gäller de olika operationsmetoderna och om någon av dessa medför en 

ökad risk för mortalitet är svårt att analysera i vårt material, då 79% av 

patienterna  erhållit  samma typ av operation,  nämligen  tarmresektion med 

stomiuppläggning. Många studier har gjorts för att jämföra vilken metod som 

är  att  föredra  av  stomiuppläggning  och  anläggande  av  anastomos.  Som 
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sammanfattat av Downard et al (13) går det inte  att dra några slutsatser 

utifrån dessa studier om vilken av metoderna som är bäst. Det man kan säga 

med vårt material är att mortaliteten hos de kirurgiskt behandlade inte är 

högre än vad andra studier har visat (som haft fer patienter som opererats 

med anastomos), varför man kan anta att det, om inte annat, i alla fall inte 

motsäger att de två metoderna är relativt likvärdiga. Det skulle behövas en 

randomiserad  prospektiv  studie  för  att  rättvist  kunna  utvärdera  de  olika 

metoderna.

Utifrån cox-regressionen avseende tid till död är födelsevikten den enda faktor 

som visade en tendens till att påverka risken för död i vårt material. Dock 

skulle  det  behövas  ett  större  material  för  att  kunna  dra  några  vidare 

slutsatser.  Det  ser  till  exempel  ut  som att  pojkar  har  en  nästan  40%-ig 

riskreduktion  jämfört  med  fickor,  justerat  för  födelsevikt,  behandling  och 

gestationsålder. Dock är osäkerheten i denna skattning så stor att det även 

kan  vara  så  att  de  har  en  40%-ig  riskökning,  baserat  på  vidden  av 

konfdensintervallet. 

Flera studier har beskrivit skillnader i tidpunkt för diagnos av NEC. Man 

delar då in i early och late onset, där early onset innebär diagnos inom de 

första två levnadsveckorna och late onset från två veckor och framåt. Man har 

kunnat påvisa att av barn födda innan vecka 33 som drabbas av NEC så 

insjuknar  de  mer  matura  barnen  i  större  utsträckning  snabbare  är  mer 

prematura  barn.  (34,  35)  .  Den tendens  som vi  kunnat  se  att  barn  som 

insjuknar tidigt löper större risk för att avlida är dock inte studerat i dessa 

artiklar. I Teasdales et al (36) artikel från 1980 kunde man för första gången 

rapportera, i likhet med våra resultat, att gruppen med early onset NEC hade 

högre mortalitet. Det motsatta rapporterar Snyder i sin studie från 1997, där 

man kommit fram till  att barn med late onset har en överlevnad på 56% 

jämfört med 72% i gruppen som insjuknat tidigare. (37)

Många  tidigare  studier  är  samstämmiga  i  att  panintestinal  nekros  är  en 

enskild riskfaktor för mortalitet, med en mortalitet på runt 70% jämfört med 

30% för NEC-patienter överlag. (2, 4, 24). Våra resultat överensstämmer inte 

alls  med  dessa  resultat,  med  en  överlevnad  på  80%  i  gruppen  med 
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panintestinal nekros. Man kan naturligtvis fundera på vad detta beror på, om 

det möjligtvis är så att man här har bättre strategier för att ta hand om barn 

med kort-tarm-syndrom och tarmsvikt. Tyvärr så är vårt material alldeles för 

litet för att dra några slutsatser från nekrosens utbredning och överlevnad. 

Samma problem med för litet material stötte vi på då vi ville utvärdera risken 

med PDA och behandlingarna för denna. Enligt den senaste forskningen så 

fnns det inga belägg för att indomethacinbehandling skulle vara en riskfaktor 

för mortalitet, men däremot kirurgisk sluten. (10, 11). Detta kan naturligtvis 

bero  på  att  de  patienter  som  behöver  kirurgisk  behandling  har  en  mer 

symtomgivande  ductus  och  därför  en  större  påverkan  på  tarmen.  I  vårt 

material ligger mortaliteten på 20 respektive 30% i den kirurgiskt jämfört med 

den indomethacinbehandlade gruppen.  Men som sagt  så  skulle  ett  mycket 

större patientunderlag krävas för att dra några slutsatser angående detta.

Komplikationsfrekvensen på 20% vad gäller tarmsvikt stämmer överens med 

vad man sett i tidigare forskning, där den legat på 25%. (27, 28). Detta trots 

att det i vårt material fnns ovanligt många överlevande i den panintestinala 

gruppen.  Någon långtidsuppföljning  vad gäller  längd,  vikt  och neurologisk 

utveckling är inte gjord. 

Slutsats

Vi  har  inte  kunnat  se  någon  signifkant  skillnad  i  jämförelsen  mellan 

överlevande  och  avlidna  vad  gäller  födelsevikt,  gestationsålder,  kön, 

behandlingsalternativ,  nekrosutbredning,  operationsmetod  eller  PDA.  Trots 

att man inte strikt statistiskt kan tala om tendens,  så fnner vi  det ändå 

intressant  att  lyfta  fram  det  vi  anser  skulle  kunna  komma  att  bli  en 

signifkant  skillnad  om  patientmaterialet  var  större.  Detta  gäller  då 

framförallt födelsevikt, där mortaliteten visar en tendens att öka med minskad 

födelsevikt.
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