Rapport og sluttmelding Skjema for løpende rapport eller sluttmelding til de regionale
komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

2013/206-8
Dokument-id: 1204426 Dokument mottatt 14.05.2019

Sammenligning av tarmfunksjon mellom D2 og D3
opererte pas. for høyresidig tykktarmskreft (2013/206)
1. Generelle opplysninger

a. Prosjektleder
CRIStin Person ID

53296

Navn:

Dejan Ignjatovic

Akademisk grad:

PhD

Klinisk kompetanse:

spesialist i gastrokirurgi

Stilling:

overlege

Arbeidssted:

Akershus Universitetssykehus

Arbeidsadresse:

sykehusveien 25

Postnummer:

1478

Sted:

Lørenskog

Telefon:

67969895

Mobiltelefon:

46681797

E-post adresse:

dejan.ignjatovic@ahus.no

b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding

Side 1 av 2

Sammenligning av tarmfunksjon
mellom D2 og D3 opererte pas. for
høyresidig tykktarmskreft (2013/206)

Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
Extrinsisk tynntarmsdenervasjon fører til significant forhøyet transittid i tynntarmen, nedsatt
kontraktilitet, og forstyrrelse i korelasjonen mellom transittid og kontraktilitet i det tidlige
postoperative forløp. Både antall kontraksjoner og transittid i denerverte pasienter viser en klar
tendens til normalisering etter 6 måneder. Den trådløse motilitetskapsel (WMC) kan lokalisere det
ikke-fysiologiske ileokolisk overgang etter høyresidig hemikolektomi, men kan ikke vurdere
kompetansen.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Opprinelige søknad ble laget som sammenligning mellom to grupper pasienter, D2 og D3
opererte. Grunnet høy kostnad av WMC og manglende finansiering ble kun D3 pasientene
undersøkt tre ganger, og sammenligning gjort med den preoperative undersøkelsen (før
operasjonen forelå det ikke denervering, sammenlignet med etter operasjon)

Lenke til eventuell publikasjon

https://www.journalofsurgicalresearch.com/article/S0022-4804
(19)30081-2/fulltext;http://www.jnmjournal.org/journal/view.
html?doi=10.5056/jnm16190
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