
NEC

Pre-/Per- og Postoperativ fase
Kjetil Ertresvåg

Overlege
Seksjon for barnekirurgi



Bakgrunn

• 1-5% av populasjonen ved en NI-
avdeling, opp til 10% ved FV < 1500g

• Insidens omvendt proporsjonal med GA

• 10% av barn med NEC er terminfødte –
CHD viktigste risikofaktor

• Andre risikofaktorer: perinatal asfyxi, 
PDA, indomethacin, redusert 
navlearterieflow in utero, koffein, 
adrenalin, kraftfor, kolonisering av GI 
traktus med gram- bakterier

• Manifestasjon i 1. eller 2. leveuke, 
senere hos x prem(2. – 3. leveuke)



Bell klassifikasjon



Patofysiologi
• Etiologi/patofysiologi – kontroversielt
• Sekundært til interaksjon mellom 

multiple faktorer(prematuritet 
mukosaskade intestinal iskemi
nekrose             perforasjon

• Mukosaskade: infeksjon, immatur
immunitet, intraluminale faktorer, 
frigjøring av vasokonstriktorer og 
inflammatoriske mediatorer

• Tap av mukosal integritet: passasje 
for bakterier og toksiner til systemisk 
sirkulasjon          inflammatorisk 
respons/overveldende sepsis

• Bakterielle metabolitter fører til IMG, 
inflammatoriske kaskade 
aktiveres(cytokiner og 
komplementfaktorer) og medfører 
kompromittering av 
mikrosirkulasjonen          nekrose



Symptomer
GI:

- økende aspiratmengder/oppkast
- feeding intolerance
- diare
- blod i avføringen
Generelle:
- slapphet
- temperatur/blodtrykksinstabilitet
- apneer
Kliniske funn:
- abdminal distensjon
- erytem/misfarving av bukvegg
- smerter ved palpasjon
- palpabel «masse»

Å stille riktig diagnose kan være utfordrende, symptomer er ofte 
uspesifikke – kan være krevende å skille fra «neonatal sepsis»



Diagnostikk
• Rtg abdomen:
- hver 6. – 24. time
- ved forverring av klinisk tilstand
- liggende/supine med vertikal 
strålegang
- horisontal strålegang med 
pasienten i side- eller ryggleie

• Typiske funn røntgen:
- dilatasjon av tarmer(uspesifikt)
- PVG(portovenøs gass)
- IMG/pneumatosis intestinalis
- fixed loops
- fri luft
- lite informasjon om væske i buken

• Klinikk/biokjemi:

- Acidose
- Trombocytopeni
- Hypotensjon
- Hyponatremi
- etc



Diagnostikk

• Ultralyd
- fri væske/ekkogenisitet?
- veggtykkelse tarm
- perfusjon
- peristaltikk

Er det nyttig?



Diagnostikk
• CT ?
• MR ?
• Kontrast undersøkelser ?



IKKE NYTTIGE UNDERSØKELSER



Konservativ behandling
• NG sonde
• Tarmhvile
• Bredspektret AB
• Adekvat 

sirkulasjon/organperfusjon
• PN
• Adekvat hydrering
• Transfusjoner (FFP, TRC, SAG)
• Væske/Elektrolytter

Tarmperforasjon hos 12-31% 
Mortalitet 20-40%
Mortalitet 64% hos VLBV med perforasjon
Høyere mortalitet etter perforasjon



Når er det operasjonsindikasjon?

• Utfordrende!
- Fri luft – operere
- Fixed loops på gjentatte rtg
- Klinisk forverring/uteblivende bedring 

etter en viss tid med medisinsk 
behandling(24-48 timer??)

- Ultralydfunn som kan støtte 
operasjonsindikasjon?



Hva er det beste tidspunktet å operere 
på?

• Påstand 1:

- når et eller flere 
segmenter av tarmen er 
nekrotiske men før den 
perforerer

• Påstand 2:

- Ultralyd kan være nyttig 
for å stille 
operasjonsindikasjon før 
tarmen perforerer





Ultralyd
• Direkte evaluering av abdominale 

organer, spesielt tarmer og væske

• 1984: første studier som evaluerte 
UL`s rolle hos pasienter med NEC

• 2005: Feingold et al – vurderte 
viabilitet i tarm vha fargedoppler. 
Etablerte data mtp veggtykkelse, 
perfusjon og peristaltikk hos friske 
nyfødte versus hos pasienter med 
NEC

• Avansert ul apparatur nødvendig 

• Begrensning: undersøkeravhengig 
og krever dedikasjon/interesse



Ultralyd
• Intramural luft/PI
- patognomonisk for NEC
- insidens ved NEC 20-98%
- hyppigst distale tynntarm/proksimale 

colon(«RLQ mass»)
- kan opptre i hele GI traktus
- mengde korrelerer ikke alltid med forløp
- kan opptre og forsvinne ila 12 timer
- UL svært sensitiv/spesifikk
- intramural luft skifter ikke posisjon slik som 

intraluminal luft kan gjøre



Ultralyd
• Portovenøs luft
- intramural luft som dreneres via 

mesenterialvenene til det portovenøse 
systemet
- påvistbart hos 30% på rtg abdomen, 

vanligvis alvorlig NEC(men ikke alltid 
korrelasjon)
- fokalt eller diffust
- UL mer sensitiv enn rtg



Ultralyd
• Fri luft:

- kan påvise svært små mengder ved UL

- kan påvise hull i tarmvegg der luft lekker ut

- har ikke vært standard for å påvise fri luft 
men svært sensitiv og spesifikk i øvede hender



Ultralyd
• Ascites/fri væske
- fremstilles i liten – ingen grad ved rtg

- Stor fordel ved UL

- Fokal eller generalisert ascites

- Kan fremstille septering

- Enkelt å vurdere ekkogenisitet

- Paracentese et alternativ

- Tarm kan være perforert uten at fri luft 
slipper ut/påvises



Ultralyd
• Tarmvegg

- tykkelse

- ekkogenisitet

- peristaltikk

- vanskelig/umulig å vurdere ved rtg

- tynn vegg – alvorlig tegn/indirekte tegn til 
nekrose/opphevet sirkulasjon

• Feingold et al

- 30 friske nyfødte: tykkelse 1.1 – 2.6 
mm(mean 1.72mm)
- 22 med påvist NEC og 8 med 

mistenkt NEC: fortykkelse av 
tarmvegg sett hos alle 30

- tynn tarmvegg hos 8: alvorlig NEC
- Redusert/opphevet peristaltikk hos 

alle med alvorlig NEC, hos 30% ved 
moderat sykdom



Ultralyd
• Perfusjon

- tredje fordel ved UL

- kan direkte evaluere sirkulasjonen

- lite antall pasienter (Feingold 2/32) der us er 
vanskelig pga intraluminal luft

- Feingold: 22 pasienter med NEC. 3 funn: 
normal, økt(inflammasjon) eller 
opphevet(transmural nekrose)

- 30 friske nyfødte: ingen med økt eller 
redusert flow



Konklusjon
• Når skal UL gjøres og hvor ofte?

- liten/ubetydelig rolle hos pasienter som 
responderer på medisinsk behandling

- nyttig hos pasientgruppen der rtg funn 
ikke er i overenskomst med klinikk
- nyttig hos pasienter der klinikken 

forverres uten funn av fri luft på rtg

- krever dedikasjon  «ikke innsyn grunnet 
luft»….

• Forfatterenes erfaring og konklusjon:
- ultralyd mer sensitiv enn rtg abdo ift fri luft 

og intramural luft/PI
Svært nyttig for å vurdere 
væske/perfusjon/veggtykkelse/peristaltikk



Kirurgi
• Alternativer:

- Dren

- Clip and drop med midlertidig 
bukveggslukning (VAC)

- reseksjon og primær 
anastomosering

- reseksjon og anleggelse av stomi

- Lukke uten tiltak



Dren
• Sjeldent indisert

• Svært syke/ikke transportable 
pasienter

• Salvage manøver

• Vurdere effekt ila 24-48 timer



Clip and drop
• Ved uklarhet vedrørende 

tarmsegmenter i forhold til 
viabilitet

• Som regel svært syke 
pasienter

• Second look etter 24-48  
timer

• Vacuum Assisted Closure



Stomi eller ikke stomi??
• Peroperative vurderinger:
- hemodynamisk stabilitet

- behov for second look?

- kontaminasjon av bukhulen– spiller det 
noen rolle i forhold til anastomose?

- høy stomi versus risikabel anastomose?

- gjør det noe med en høy stomi?



Definitiv, primær kirurgi

• Primær reseksjon og 
anastomosering

• Hemodynamikk ?

• Kontaminasjon ?



Stomi
• Trygt

• «aldri feil»

• Alltid nødvendig?

• Er det problemer knyttet til 
stomi?

• Stomien i såret eller i separat 
åpning?



Når bør/skal/kan stomien lukkes?

• Vanskelig med vektoppgang 

• «kommet seg» respiratorisk/metabolsk

• Store tap på stomien: væske, elektrolytter…

• Lønner det seg å vente? BPD/CLD, cerebral 
perfusjon…

• Vektgrense?

• Anestesimidler – påvirker de ulikt i 
forskjellige aldre?

• Kan stomien lukkes «lokalt» eller må 
laparotomi til?

Kirurgisk dogme: reoperere ila en uke eller vente 12



Postoperativt
Utfordringer etter 
operasjon
- sårinfeksjoner
- stomiproblemer
- væsketap/elektrolyttforstyrrelser
- anastomoselekkasjer
- strikturer i anastomose eller områder 
som har vært affisert av NEC
- kort tarm
- problem med venøs tilgang
- leversvikt
- malabsorpsjon/vitaminmangel
- bakteriell overvekst/dysmotilitet



Postoperative problemer

Sårinfeksjoner

- som regel overfladiske

- vanligvis enkle å behandle

Stomiproblemer

- prolaps
- tranghet
- peristomale hudproblemer
- lekkasjeproblemer
- spesielt problematisk: 
«høy/proksimal stomi»



Væsketap/elektrolyttforstyrrelser
• Proksimal stomi

• Metabolske utfordringer

• Prerenal nyresvikt

Anastomoselekkasjer
• Sjelden men alvorlig 

komplikasjon

• Lite publisert om forekomst



Strikturer
Vanligvis 5-7 uker etter NEC 
episode

Symptomer: som ved tarmobstruksjon 
(økende aspirat, abdominal distensjon.)



Kort tarm
Stort problem – hva er kort 
tarm?



Venøse tilganger

• PVK
• Longline
• Nutricath
• Hickman
• VAP



Venøse tilganger
• Problemer:

- dislokasjon
- tromber
- infeksjoner
- ingen tilgjengelig vene

Forhindre problemer!!
- aseptisk teknikk
- tromboseprofylakse
- Taurolock/Etanol 
- antibiotikaprofylakse?



Venøse tilganger - trombose
• Stort problem for de med 

langtidsbehov for CVK: 0.14 
tromboser pr kateter år, 7 % av 
pasienter med langtids CVK

• Kan gå tom for vene alternativer –
livstruende

• Økt risiko ved infeksjoner og høyt 
Glc/Ca i ernæringsløsninger

• Forebygge
- riktig Ø kateterslange
- steril teknikk
- korrekt plassering kateterspiss
- heparinlås
- regelmessig profylaktisk behandling med: Etanol 

(mot fettavleiringer), Saltsyre ( infeksjon), Actilyse 
(løse fettavleiringer), Taurolock (Taurolidin/Citrat –
bakteri-/fungicid)
- tromboseprofylakse ?



Leversvikt
• Mindre problem med dagens PN 

løsninger

• Fiskeoljebasert fettemulsjon

• Ursodeoxycholsyre ved gallestase
(Bili > 50?)



Andre problemer

Malabsorpsjon/vitaminmangel
• Kort tarm
• Tap av distale ileum
• Proksimal stomi

Dysmotilitet/bakteriell overvekst
• Iskemisk skade i 

gjenværende tarm
• Syklisk antibiotika
• STEP ( serial transvers 

entero plasties)



Konklusjon NEC
• Utfordrende sykdom

• Høy mortalitet

• Samle disse få og skjøre 
pasientene

• Viktig med tverrfaglighet 
(radiologi, nyfødtmedisin, kirurgi, 
gastroenterologi, 
infeksjonsmedisin etc…)

• Forebygge 




