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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Tjueseks kadavre (14 menn), median alder 76 år, ble inkludert. Gjennomsnitt antall lymfeknuter per
kadaver var 15,9 ± 7,4. Lateral, fremre og bakre vertikale avdelinger inneholdt median 5,5 (1-11), 5
(2-21), og 5 (0-11) lymfeknuter. Effekten av ileocolic arterie kryssmønster på antall lymfeknuter i
bakre vertikale kammeret, var signifikant (p = 0,020). Anterior / posterior ileocolic arterie avdelinger
inneholdt noder i 58% og 85% kadavre med median på 1 (0-7) og 2 (0-5). Disse kamre viste en
signifikant forskjell i nodenumrene avhengig av ileocolic arterie kryssmønster, p <0,001 (posterior
krysset) og p <0,001 (anterior krysset). Den midterste kolikk arterie rommet inneholdt noder i alle
kadavre med en median på 2 (1-4). Sammenhengen mellom volum og antall noder i D3-feltet var
statistisk signifikant, p <0,001.
KONKLUSJON:Anatomisk korrekt D3 reseksjon innebærer fjærning av bakre vertikal rommet ved
posterior ileocolic arterie kryssemønster. Tilsetning av den laterale vertikale kammer til rutine høyre
kolektomi har et forbedringspotensial på 5 til 6 noder.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjekt er gjennomført som planlagt og publisert i 2013
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