AFRIKANSK KIRURGI

FÖRORD
När jag bläddrar bland mina bilder från Afrika, är det spännande att se hur
patientfallen skilde sig från dem som jag upplevt som kirurg i Sverige. När en
kollega nyligen såg några av bilderna , menade hon att fler borde få se dem.
Orsaken till att fallen ser så ”annorlunda” ut kan vara att en del av de afrikanska
sjukdomarna aldrig förekommit, eller inte längre finns, i Sverige, att många
patienter har sökt vård först i mycket framskridet stadium, och att metoderna
för behandling ofta har modifierats efter aktuella förhållanden. Jag är tacksam
över att ha fått möjlighet att arbeta inom ett så omväxlande fält (min
specialitet heter ”allmänkirurgi”) och över de duktiga och alltid vänliga
medarbetarna jag haft. Flera av de här fallen är mycket sällsynta.
Naturligtvis är det också i Afrika de vanliga fallen som tar en stor del av
arbetstiden: sutur, incision och dränage, biopsi, punktion, främmande kropp,
enklare fraktur och skrapning ex. efter missfall.
I olika perioder från 1966 till 2005, sammanlagt 14 år, har jag varit i Afrika som
läkare: för Svenska Kyrkan på Mnene Sjukhus i Zimbabwe och Kilimanjaro Christian
Medical Centre (KCMC) i Tanzania, och för Rotarys Läkarbank med kortare vistelser
framför allt i Kenya.
Gunnar Isaksson
Med. Dr., Docent

Medicindoktorn brukade remittera kirurgfallen till sjukhuset
- och behålla det som hörde till invärtesmedicin och psykiatri.
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SÅRSKADOR och brännskador var bland det vanligaste att ta hand om i
afrikansk kirurgi. För sårskador var det ofta bäst att inte sy.Det gällde också den
här gossens nedsmutsade trafikskada med stort område med avfläkt hud på
armen. Det behövde först göras en sårrevision och senare en transplantation.
ORMBETT av puffadder kan ge allvarliga hudnekroser och är ibland dödande.

BRÄNNSKADOR är mycket vanliga i Afrika, särskilt hos barn och inträffar ofta i
samband med matlagningen. Kvinnan till vänster skadades av kokande vatten i
en attack av en medhustru.En delhudtransplantation är enklast att göra med
elektrisk hudtransplantationskniv. Med det går också med en enkel Schick-kniv.
Med en Z-plastik har den glada kvinnan lösts från sin KONTRAKTUR mellan
överarm och bröst; kan nu lyfta armen.
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Albinokvinna med stor, djupgående SKIVEPITELCANCER opererad med skaftad
lambå, eftersom såret efter excisionen var stort och djupt.. Det är naturligtvis
en påfrestning att gå en dryg vecka med hudbryggan hängande. Men kvinnan
var helt införstådd med proceduren och klarade det bra. Hon blev nöjd med
resultatet. Det är anledning att tro att hennes cancer är botad.

Två bilder av MYCETOM, en djupare och en ytlig. Mycetom är en svampinfektion,
som i regel sitter i arm eller fot och som kan vara ytligt växande i huden eller
engagera djupare vävnad inklusive skelettet. Sjukdomen är långsamt växande
men ger sällan smärtor, varför man i ett fall som detta (vänster bild) helst bör
avstå från amputation. Medikamentell behandling, exempelvis med dapson och
antibiotika, har tyvärr mycket liten effekt. För kvinnan kunde det tänkas
möjligt att göra en excision och hudtransplantation.
MELANOM. Det är framför allt i fotsulan som mörkhyade
människor drabbas av melanom. Detta melanom
exciderades, men tjockleken talade för att prognosen är
tveksam.
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Vid Charles operation hängs
benet rakt upp med en spik
genom hälbenet och rep till
en krok i taket, vilket gör det
möjligt att skära bort den
förtjockade hudenunderhuden in till fascian.
Såret täcks med
hudtransplantat tagna från
den borttagna vävnaden.
Benet lindas med elastiska
bindor.
Detta är en av få patienter som jag haft kontakt med i flera år. Han var en
20-årig student och kom till sjukhuset med en massiv svullnad av underbenet
ner över foten och veck med illaluktande hudsår vid vristen. Han bad om
amputation men övertalades i stället till operation för sin ELEFANTIASIS
– en sjukdom orsakad av filaria (wuchereria bancrofti), en mask som
blockerar lymfkärlen orsakande hudsvullnad.
Benet läkte bra. Patienten fullföljde sina studier och, fick anställning på
”posten”. Han har hört av sig med brev under flera år. Är gift och nöjd med
sitt liv. Han är noga med det han förmanats att göra: att alltid fortsätta med
elastiska bindor eller kompressionsstrumpa för att förhindra recidiv.
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VATTENBRÅCK eller hydrocele
är en vanlig anledning till operation
både hos barn och vuxna. Hos vuxna kan
vattenbråcket bli groteskt stort och ger då
ofta problem vid operation, exempelvis
blödning. Alternativ till operation är
punktion och aspiration, som behöver
upprepas med några månaders intervall.
Stort vattenbråck kan vara orsakat av filaria.
BRÅCK. Ljumskbråck hos
barn och vuxna är också en
mycket vanlig orsak till
operation. Inklämt bråck är
nog den vanligaste orsaken
till akut kirurgi. Så här stort
ljumskbråck är ovanligt och
kan vara svårt att skilja från
vattenbråck.

Oformligt stort ärrbråck efter
tidigare kejsarsnitt.
Tidigare gjordes kejsarsnitt
med medellinjesnitt, senare
med lågt tvärsnitt.
Enligt min erfarenhet är
navelbråck mycket vanligt.
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Orsaker till ileus var hernia, ascaris, volvolus, både tunntarms- och
sigmoideumvolvolus och – vad som inte lär förekomma i Sverige kombinationen av dessa tillstånd. Även INVAGINATION sågs hos både barn och
vuxna. Ibland lyckades försök med colonlavemangsreposition. Oftast behövdes
operation. För barn användes gärna Ketalar som anestesi. Men för riktigt
små barn som denne 6-månaders pojke lyckades det bra med lokalbedövning
tillsammans med något sött att suga på. Att han nu efter operationen ser
upprörd ut beror kanske på att han blivit avklädd och omlagd?
En orsak till peritonit, bukhinneinflammation, som inte heller ses i Sverige, är
TYFOIDFEBER, ett tillstånd med mycket hög dödlighet – ofta anges 50 %. En 25årig man kom till sjukhuset efter att i 2-3 veckor haft feber och buksmärtor,
som tämligen plötsligt blivit intensiva. Vid inkomsten mycket medtagen, slö,
dehydrerad, högfebril. Befinnes ha peritonit med rupturerat sår i ileum.
Antibiotikabehandlas och opereras med sutur av såret och översyning av flera
fläckar i tunntarmen med misstänkt perforationsrisk. Långsamt tillfrisknande.
Som synes på bilden, i blå rock, fortfarande avmagrad och trött när han sitter
ute med medpatienter. De tre patienter jag opererat med suturering har alla
överlevt.
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PROSTATAOPERATION
Vid godartad prostataförstoring är
TURP den operationsmetod som är
vanligast i Sverige, dvs. utskrapning av
prostatavävnaden genom urinröret.
Där jag arbetat i Afrika fanns inte
utrustningen för denna metod. I
stället användes en operation då man
går in genom bukväggen och blåsan
(transvesikal prostatektomi).
Bilderna visar ganska stora organ. Vad
som är avgörande för att operationen
skall vara säker och förhindra stor
blödning är att patientens blåsa sköljs
kontinuerligt de första timmarna (se
den nedre bilden).
Resultaten av denna operation är
mycket goda. I en studie gjord på
KCMC var resultaten i fråga om
överlevnad och komplikationsrisk
helt jämförliga med svensk statistik.
Det är en operation där man nästan
alltid får en tacksam och glad
patient. En fördel med TURP är lägre
antal vårddagar.
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URETRASTRIKTUR eller
urinrörsförträngning orsakas i Afrika främst
av gonorré och trauma. Särskilt efter
olycksfallsskada med mycket dorsalt läge,
dvs nära blåsan, används en något
omständlig operation. Bilden visar en
röntgenbild efter kontrastinjektion i
urinröret.

Metoden går ut på att fälla ned en flik av
scrotalhuden (strax framför anus) för att bilda vägg
av den första delen av urinröret..

Urinrörsmynningen kommer då att ligga i perineum.
Patienten sitter i huk vid kissandet. Det kan kännas
som att kissa som en kvinna, vilket det kan klagas
över.
Men det ger ett i övrigt funktionellt
tillfredsställande tillstånd.
För den som accepterar ett ytterligare ingrepp
finns möjlighet att operera och återställa
förbindelsen med urinröret i penis.
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NJURTUMÖR. Föräldrarna till detta
tvååriga barn hade märkt en stor fast
svullnad i barnets mage. WILMs
tumör eller blastocytom ger inga
andra symptom än just en stor klump
att känna. Det gick utan svårigheter att
ta bort den. Operation efterföljs av
vincristinbehandling och brukar i de
flesta fall ge god överlevnad.

FIBROSARKOM eller bindvävscancer liksom Wilms tumör är en mycket
sällsynt malignitet. Den kunde tas bort, men det gick inte att följa upp
patienten.
Av elakartade tumörer är levercancer, ventrikel- eller magcancer
och oesofagus- eller matstrupscancer vanligast och vanligare än i
Sverige. Dessa tumörsjukdomar kan nästan aldrig radikalt botas i
Tanzania. Palliation kan prövas vid matstrupstumör med vidgning och
stent.
Däremot är colon-, bröst- och prostatacancer mindre vanliga än i
Sverige. Coloncancer kan ofta opereras, medan de andra
cancerformerna kan pallieras med strålning respektive kastration.
Bland benigna tumörer är MYOM en relativt vanlig livmoderförändring som kan ge besvärande blödningar. Operationen
är vanlig och ger ju imponerande operationspreparat (som
sköterskorna gärna tar hand om och använder som gödningsmedel i
rabatten).
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KEJSARSNITT gjordes för det mesta i ryggbedövning, enstaka gånger med
Ketalar som injektionsanestesi I regel lågt tvärsnitt och ”minimalistisk” teknik.
UTERUSRUPTUR, ruptur av livmodern vid förlossningen är en svår
komplikation. Livmodern måste ibland tas bort. Det hände denna kvinna, som
ser glad ut och kanske tänker på de 9 barn hon redan har.
Embryotomi om fostret dött: Dekapitation vid tvärläge och craniotomi och
evisceration vid huvudändläge behövde ibland göras.

Vid operation för UTOMKVEDSHAVANDESKAP (behöver man ofta ge blod.
Om man inte har blodbankshjälp kan man använda metoden med
AUTOTRANSFUSION, då blodet som ligger fritt i bukhålan samlas upp, hälls
i flaska med citratlösning och transfunderas till patienten utan att man
behöver tänka på risk för transfusionsproblem.
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Behandlingen vid LÅRBENSFRAKTUR består i sträckbehandling - samma metod
som användes när jag började arbeta som läkare i Karlstad på 60-talet, en säker
metod, men läkningen tar minst fem och ofta betydligt fler veckor. Angående
barnet i sträck i spjälsängen kan meddelas att barnet just får mjölk av sin mamma.
- Frakturen i barnets (ena) lår läker mycket fortare än 5 veckor. Jag har inte sett
trombos uppkomma efter fraktur. Profylax gavs inte.

För mannen på bilden uppe till vänster är arrangemanget bättre än för mannen
som har sitt barn i famnen, eftersom det är bra med möjlighet till knärörelser.
Mannen till höger har underbensfraktur och har fått sträck och gips.
Felläkt lårfraktur
En 11-årig pojke har fått en fraktur
i lårbenet som inte behandlats. Som
behandling görs manuellt en refraktur
för att räta ut benet. Eftersom han
är ung och lätt får han sträck med
klisterbindor i stället spik under knäet.
Som synes här är han ändå ganska
rörlig och verksam och kan roa sig.

Det som sagts ovan hindrar inte att det gick bra att spika collumfrakturer och spika
femur (med Steinman Pin), även på Mnene Sjukhus.
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PSEUDARTROS ELLLER FALSK LED är ett svårbehandlat tillstånd. Att använda
inplanterade skenor, så som oftast görs i Europa, är farligt med tanke på
infektionsrisken. Enligt en äldre metod försöker man omge frakturområdet
med en stor mängd benspån och gipsar benet och kan så lyckas framkalla
läkning. Skissen visar hur man i snitt bakifrån öppnar in till benen och
membrana interossia. I det såret lägger man rikligt med benspån som mejslats
från höftbenskammarna, omkring 1½ dl volym. Benet gipsas och gångträning
påbörjas efter två veckor.
Vid kontroll efter ½ år ses hur frakturen är läkt med
riklig callus och med en synostos mellan tibia och
fibula.
Vi gjorde flera sådana operationer, och det var
förbluffande att även infekterade fall med smetiga
hudsår gick till utläkning.

OSTEIT (BENRÖTA) kan snabbt ge nekros
och abscesser. Under en kort tid av förloppet
medan infektionen inne i benpipan bygger
upp det intraossösa trycket finns möjlighet
att begränsa skadorna genom att borra
igenom benet på flera ställen och dränera
varet.
I det här fallet har man just borrat, men
barnet har tyvärr inte kommit så tidigt
som varit önskvärt, och risken är att
periostet (benhinnan) redan lossat och
orsakat nekrotisering med senare kronisk
osteit.
Vid KRONISK OSTEIT har större
eller mindre delar av benet
nekrotiserats. Då bildas sequestrar
som är döda bendelar omgivna av
var. Från den skadade benhinnan
bildas nytt ben i form av
omgivande skida – involucrum.
På bilderna skymtar en
längsgående sequester och flera
gluggar i huden in mot de döda
och infekterade vävnaderna.
Den akuta osteiten behandlas med antibiotika och, så snart som diagnosen
misstänks, borrning av benet för att minska trycket.
Den kroniska osteiten kräver i regel flera operationer med sequestrektomier
och utskrapning av infekterad vävnad. Ofta uppkommer öppningar i huden
med dränage av var. Då finns fortfarande någon sequester kvar som måste tas
bort. Sjukdomen ger ofta invalidiserande felställningar.
Pojken på denna bild blev opererad. Benet läkte bra, och han kunde sedan
springa som andra.
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MITRALISVALVULOTOMI Mitralisstenos behandlas i Sverige operativt
med klaffbyte eller i vissa fall med ballongdilatation. En äldre teknik
bestod i vidgning av förträngningen med ett finger i höger förmak.
Bilderna här visar en förbättring av den tekniken med hjälp av en
tång som medger vidgning till bestämd diameter. Den svåraste
delen av operationen är den första när en cirkelformad hållsutur sys
på väggen till höger förmak – medan hjärtat rör sig. Genom att hålla i
den suturen går det att göra ett litet snitt och sätta in fingret i
förmaket utan nämnvärd blödning. En dilationstång stoppas in
genom höger kammare från hjärtspetsen. Medan fingret guidar
tången görs dilatationen till önskad storlek.
Patienten var en 20-årig kvinna med svår hjärtinsufficiens. Operationen
gick utan komplikationer, och patientens hjärtinsufficiens gick tillbaka.
Hon fick veta att resultatet brukar hålla ett tiotal år, efter vilken tid
behandlingen kan upprepas (eller patienten få ny klaff om
resurserna för thoraxkirurgin då är bättre).
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KONSTRIKTIV PLEURIT eller kronisk inflammation i lungsäcken som hindrar
lungan att expandera. En operation kan då bli nödvändig: DECORTICATION eller
bortskärande av den ibland massivt förtjockade vävnaden genom att skala av
den från lungan Det är en operation som innebär långvarigt blodstillande
men som är mycket tacksam och ger omedelbar bättring.
Ett fall som jag är mycket glad över och inte vill förneka att jag känner mig
stolt över:
En fyraårig pojke hade fått en PARAPLEGI, dvs förlamning i båda benen. Han
kunde alltså inte gå. Röntgenundersökning talade för en ”kragknappstumör”,
en mindre tumör i bröstryggen som klämde av ryggmärgen och en större
i thorax. Han opererades med laminektomi och borttagande av en mindre
tumör stor som en stor ärta, i bröstryggen, och med öppnande av
bröstkorgen med borttagande av en ung. golfbollstor tumör.
Tumören visade sig vara av benign natur, ett meningeom.
Operationen gick mycket bra med hjälp av förnämlig anestesi med patienten
först i bukläge och sedan ryggläge. Tyvärr finns ingen bild av patienten
Efter en vecka kunde han friskt marschera in till vårt veckomöte.
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På KCMC blev det jag som fick ansvar för neurokirurgiska fall. Där var en hel del
craniotomier, ex. impressionsfrakturer, intrakraniella blödningar, en subdural
absess, sekundär till svår otit, och inläggande av shunt vid hydrocefalus.
Särskilt spännande var det med en HJÄRNTUMÖR. En ung kvinna hade haft
kramper och visade sig vid angiografi ha en rundad tumör i dorsala omfånget
av höger frontallob. Vid operationen sågades en generös benlambå till.
Tumören kunde genast identifieras. Den låg ganska ytligt och friades med
dissektion med koksalttorkar och sax och med silverclips på kärlen. Tumören
var helt avgränsad med släta väggar och kunde tas utan komplikationer.
Patienten mådde bra, också efter en
vecka. Enligt PAD var det ett
astrocytom av låg malignitetsgrad.
Långtidsprognosen är förstås osäker.
- Vi får hoppas.
Ursäkten för att ta en postoperativ
röntgenbild ska vara att kvinnan gärna
ville se hur hennes skalle såg ut efter
sågandet. Hon var nöjd och hade inga
obehag från huvudet.

Denna tonårspojke hade
blivit attackerad med
pilbågspil som trängt in i
hjärnan. Var bra när han
gick hem efter några
dagar.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Sårskador, traumatiska, brännskador och
ormbett. Kontraktur.
2. Allvarliga hudsjukdomar- skivepitelcancer,
mycetom, melanom.
3. Elefantiasis
4. Hernia och hydrocele
5. Akut buk, invagination, tyfoidfeber
6. Prostata
7. Uretrastriktur
8. Tumörer – Wilms tumör, fibrosarkom,
myom
9. Kejsarsnitt och X, autotransfusion
10. Frakturer
11.Pseudartros
12.Osteit
13.Mitralisvalvulotomi
14.Decortication och kragknappstumör
15.Craniotomi

Operationerna på sidorna 7, 11, 12, 13, 14 och 15 gjordes på KCMC,
övriga huvudsakligen på Mnene.

På KCMC har man utsikt över det vackra Kilimanjaroberget. Det finns möjlighet
till spännande klättring. Men det kommer ibland klättrare som behöver
behandlas för den fruktade höjdsjukan.

Handledning av blivande Assistant Medical Officers.

.

Ambulansen kommer till Mnene Sjukhus med patienter. Ibland behöver någon
en operation. ”The Theatre” förbereds, och en operation utförs.
Bilden ned till vänster visar en mycket primitiv lokal. Kanske det kan vara på
någon mindre klinik, där ficklampa ger operationsljuset. En appendicit kan, om
det behövs, göras med lokalbedövning.
Den högra bilden är från en vaccinationsresa med sjukhuspersonal.

