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Lichen sclerosus opdages sent

> Br J Dermatol

I et hollandsk studie vises det, at der er betydelig for-
sinkelse i diagnosticering af lichen sclerosus. »Kvin-
derne med lichen sclerosus havde en lavere sund-
hedsrelateret livskvalitet end den gennemsnitlige 
kvindelige population«, finder forfatterne fra Haven-
ziekenhuis, Rotterdam, Holland.

I et tværsnitsstudie blev 459 kvinder, der var med-
lem af den hollandske lichen sclerosus-forening,  
kontaktet, og 262 deltog ved at udfylde tre elektro-
niske spørgeskemaer. Disse var Skindex-29, hvor hø-
jere score angiver dårligere livskvalitet, SF-12 om fy-
sisk og psykisk helbred og EQ-5D-VAS til vurdering af 
egen sundhedstilstand. Gennemsnitlig alder var 51 år.

Den gennemsnitlige tid til diagnose var 4,9 år 
(standarddeviation (SD): 7,1 år). Patienterne havde 
en gennemsnitlig total Skindex-29-score på 38,4 (0-

100; SD: 17,2), og scorerne for symptomer, følelser og 
funktion i hverdagen var hhv. 46,8, 38,2 og 33,6.

I SF-12-scoren var den fysiske og psykiske kompo-
nent gennemsnitligt 47,7 og 48,5, og for den holland-
ske population var disse scorer 49,3 og 52,3. Den gen-
nemsnitlige EQ-5D-VAS-score var 74,1 (SD: 15,4).

Christine Felding, praktiserede gynækolog, kom-
menterer: »For mig, som ser mindst en lichen-patient 
hver dag, er det et vigtigt studie, som forhåbentlig gør 
de praktiserende læger mere opmærksomme på syg-
dommen og henviser patienterne videre, når de mel-
der sig med de ret karakteristiske symptomer. Kvinder 
efter menopausen har sjældent ,svamp‘«.

Lansdorp CA, van den Hondel KE, Korfage IJ et al. Quality of life in Dutch women 
with lichen sclerosus. Br J Dermatol 2013;168:787-93.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23252667.

> Jama Surg

I en analyse af, hvorvidt komplikationsraten varierer 
mellem højresidig og venstresidig kolektomi, kan ses 
samme niveau af komplikationer efter canceropera-
tion lokaliseret i højre og venstre side af colon. Dog 
med undtagelse af superficielle sårinfektioner, som 
hyppigst ses i venstre side.

Der blev ved forfatterne fra University of Minne-
sota, Minneapolis, USA, identificeret 4.875 patien-
ter, der fik foretaget elektiv laparoskopisk (42%) eller 
åben kolektomi på baggrund af cancer. »Vi vurderer, 
at der i fremtidige studier af sårinfektioner efter kolek-
tomi skal indgå højre- vs. venstresidig kolektomi som 
præoperativ risikofaktor«, konkluderer forfatterne.

Mortaliteten inden for 30 dage var 1,5% og ens i 
grupperne. For 17% sås der i begge grupper alvorlige 
komplikationer. De overfladiske sårinfektioner var 
hyppigere ved venstresidig kolektomi (8,2% vs. 5,9%). 
Der var også flere med sepsis eller postoperativ infek-
tion efter venstresidig kolektomi, der blev reopereret 
(56% vs. 30%). Laparoskopisk højresidig kolektomi 
var oftere ledsaget af et længere hospitalsophold sam-
menlignet med laparoskopisk venstresidig kolektomi 
(oddsratio 1,39; 95% konfidens-interval 1,09-1,78).

De venstresidige kolektomier tog længere tid (hhv. 
162 vs. 130 minutter; p > 0,001). Ved operation med 
højresidig kolektomi blev der oftere givet blodtrans-
fusion (7% vs. 5%; p = 0,002). I en univariat ana-

lyse var nogle medicinske komplikationer signifikant 
hyppigere ved højresidig kolektomi, såsom pneumoni 
(2,8% vs. 1,8%), lungeemboli (1,0% vs. 0,5%) og 
hjertestop (0,9% vs. 0,4%).

Gunnar Baatrup, Kirurgisk Afdeling, Odense Uni-
versitetshospital, Svendborg Sygehus, kommenterer: 
»Frekvensen af komplikationer og død efter højre- og 
venstresidig kolektomi er ens i dette store studie, selv 
om højresidig hemikolektomi normalt betragtes som 
et mindre indgreb. Det kan forklares ved den højere 
alder og komorbiditet i gruppen af højresidigt opere-
rede patienter. Patientrelaterede faktorer bør indgå 
på lige fod med indgrebets art, når ekspertiseniveauet 
for en operation vælges«.

Kwaan MR, Al-Refaie WB, Parsons HM et al. Are right-sided colectomy outcomes 
different from left-sided colectomy outcomes? JAMA Surg 2013;10.1001/jama-
surg.2013.1205.

Komplikationer næsten lige hyppige efter højre- og venstresidig 
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