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Bilder fra kroppsåpningsbaserte transluminale 
kirurgiske inngrep hos gris. Foto Esther Kuhry 
og Ronald Mårvik, Nasjonalt senter for avansert 
laparoskopisk kirurgi, St. Olavs hospital
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Kirurgi via kroppsåpninger
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Legen George Tiller ble drept på vei inn i kirken søndag 31. mai 2009 i den lille byen 

Wichita i Kansas. Hans forbrytelse var at han utførte lovlige aborter i USA. Tiller har 

i en årrekke vært utsatt for til dels voldelige protester på den gynekologiske klinikken 

sin, i hjemmet sitt og i kirken han tilhørte. Stadig færre amerikanske leger utfører 

nå aborter – ikke av ideologiske grunner, men fordi de rett og slett ikke tar sjansen. 

Abortspørsmålet er vanskelig og infløkt. Men det løses ikke ved å true og skyte ned 

leger som utfører lovlige aborter.

Utviklingen av den minimalt invasive kir-
urgien startet for alvor med innføringen 
av laparoskopisk kolecystekomi. Laparo-
skopi som metode innebar et mindre kir-
urgisk traume med redusert postoperativ 
smerte, kortere rekonvalesens og for-
bedret kosmetisk resultat sammenliknet 
med konvensjonell åpen kirurgi. Samti-
dig har endoskopi med fleksibelt skop 
vist seg anvendelig i behandlingen av en 
rekke tilstander i gastrointestinaltractus, 
der kirurgisk tilnærming tidligere var 
påkrevd. I krysningspunktet mellom 
laparoskopi og endoskopi med fleksibelt 
skop har det nå vokst frem en ny metode, 
kalt «NOTES» (Natural Orifice Trans-
luminal Endoscopic Surgery) som 
gir tilgang til bukhulens organer via 
instrumenter ført gjennom kroppens 
naturlige åpninger, og den kan derfor 
omtales som kroppsåpningsbasert 
transluminal kirurgi.

Metoden medfører perforasjon av et 
hulorgan fremfor åpning av bukveggen 
for å nå det intraperitoneale rom. Den 
transvaginale og transgastriske tilgan-
gen har så langt vist seg mest praktisk, 
men tilgang via urinblære og colon er 
også mulig.

Bildene viser et gastroskop med dila-
tasjonsballong mens det føres gjennom 
magesekken hos gris. Eksperimentelle 
dyrestudier viser at denne type teknikker 
kan benyttes ved operasjoner på de fleste 
bukorganer, men erfaringer på mennes-
ker er så langt begrenset. Problemene 
så langt har vært knyttet til triangulering 
av instrumentene, til selve disseksjonene 
og til lukning av åpningen i hulorganet 
ved avslutning av operasjonen. Det er 
usikkert hvilken rolle denne nye modali-
teten vil få, men det forventes at den vil 
medføre en utvikling av utstyr som uan-
sett vil være nyttig for minimalt invasive 
kirurgiske teknikker. I dette nummer av 
Tidsskriftet kan man lese om kirurgi via 
naturlige kroppsåpninger på side 1234.
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