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Årligen sjukhusvårdas i Sverige
drygt 6 000 patienter för lungemboli.

Enligt officiell statistik är lungemboli
dödsorsak hos ca 1 500 patienter per år.
Dessa siffror är sannolikt en underskatt-
ning eftersom lungembolier korrekt
diagnostiserats endast i ca 30 procent av
fallen i obduktionsmaterial [1]. Den
omedelbara mortaliteten vid akut lung-
emboli har de senaste decennierna varit
lägre än 10 procent när tillståndet dia-
gnostiserats och behandling givits mot
förnyad embolisering [2].

De flesta lungembolier upplöses
spontant, men ett fåtal blir bestående
och inkorporeras i lungartärväggen.
Tillståndet kallas kronisk lungembo-
lism.

I utläkningsförloppet uppkommer
tilltäppning eller förträngning av en el-
ler flera artärgrenar. Detta ger upphov
till ett ökat flödesmotstånd i lungcirku-
lationen och pulmonell hypertension.
Hypertensionen i sig kan leda till sekun-
dära hypertensiva kärlförändringar i de
ursprungligen ej drabbade kärlen, vilket
i sin tur förvärrar tryckstegringen.

Frekvensen av kroniska oupplösta
embolier har uppskattats till 0,1–0,2
procent hos överlevande efter det akuta
tillfället [3, 4]. Det kliniska tillståndet
karaktäriseras i början enbart av dys-
pné, men så småningom tillkommer hö-
gersidig hjärtsvikt med åtföljande or-
gansvullnad samt arteriell hypoxi [5, 6].

Dödligheten vid kronisk tromboem-
bolisk pulmonell hypertension är hög.
Således uppskattas 5-årsöverlevnaden
till 30 procent vid ett medeltryck i a
pulmonalis på mellan 40 och 50 mm Hg
och endast 10 procent när medeltrycket
överstiger 50 mmHg [4, 5]. 

I syfte att utveckla diagnostik och
behandling av kronisk lungembolism
har vi bildat en samarbetsgrupp vid tho-
raxklinikerna på Karolinska sjukhuset.
Sju patienter opererades år 1993–1994.
Ytterligare sex patienter utreddes under
perioden men bedömdes som ej lämpli-
ga för kirurgisk behandling. 

MATERIAL
Patienterna – sex män och en kvinna

– var 45–69 år gamla. Anamnesen på
tromboembolisk sjukdom varierade
mellan ett halvt och 13 år. Tre av de sju
hade tidigare kända djupa ventrombo-

ser medan samtliga hade posttrombotis-
ka förändringar vid undersökning med
ultraljud. Ingen hade någon påvisbar
koagulationsrubbning vid utrednings-
tillfället.

När patienterna blev aktuella för pre-
operativ värdering begränsades de av
andfåddhet redan vid lätt till måttlig an-
strängning (NYHA II-III). I status före-
kom varierande grad av ökad halsvens-
fyllnad samt lindrig systemhypoten-
sion. Två hade dekliva ödem och hos tre
patienter hördes ett typiskt systoliskt
blåsljud apikalt på höger lunga [6, 7]. 

Alla hade normala Hb-värden och
paO2 låg mellan 7,6 och 10,4 kPa i vila.
Vid arbetsprov på cykel varierade pre-
stationsförmågan mellan 70 och 130 W.
Före angiografi genomgick alla patien-
terna lungscintigrafi, som visade ut-
bredda, stora perfusionsdefekter (Figur
1).

Vid ekokardiografi i vila hade alla
normal vänsterkammarfunktion medan
höger kammare var förstorad och hade
patologisk rörlighet. Medeltrycket i a
pulmonalis varierade mellan 31 och 50
mm Hg vid preoperativ hjärtkateterise-
ring, som även påvisade låga minutvo-
lymer (Tabell I).

På slätröntgen fanns centralt vida
lungkärl som tecken på kronisk pulmo-
nell hypertension. Pulmonalisangiogra-
fi uppvisade väggstående eller cirkulä-
ra trombrester med membranlika in-
dragningar i de stora lungartärerna som
tecken på kronisk tromboembolisk
lungartärsjukdom (Figur 2). Före ope-
rationen applicerades transvenöst ett
vena cava-filter (LGM 30D) distalt om
njurvenerna för att skydda från nya em-
bolier postoperativt (Figur 3). 

Kirurgisk behandling
Kronisk lungembolism är ett till-

stånd där embolier istället för att upplö-
sas adhererar till och delvis inkorpore-
ras i kärlväggen. I läkningsprocessen
ingår också rekanalisering, bildning av
en pseudointima samt inlagring av
bindvävskomponenter som kollagen
och cellfattig matrix i emboliresterna.
Slutresultatet blir en sorts hinna som ut-
tapetserar lungartären i större eller
mindre utsträckning. Denna hinna kan
förtränga eller täppa till lungartärgre-
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Kronisk lungembolism är ett
sällsynt tillstånd som i obehand-
lade fall har en mycket allvarlig
prognos. Tillståndet känneteck-
nas av tilltagande dyspné med
ett symtomfritt intervall efter en
akut tromboembolisk episod.
Med tiden uppträder progredie-
rande högersvikt och hypoxemi
med förvärrad pulmonell hy-
pertension.

Sättet att hejda förloppet är
att avlägsna de oupplösta embo-
liresterna från lungartärerna.

Vår metod innebär trombend-
artärektomi av a pulmonalis un-
der extrakorporeal cirkulation i
djup hypotermi med perioder av
cirkulatorisk arrest.



nar. Ofta syns den i kärlet som band
tvärs över kärllumen. I blindsäckar kan
finnas färska tromber.

Det försämrade lungblodflödet re-
sulterar bl a i utveckling av kollateral-
blodflöde via bronkial- och interkostal-
kärl. Detta flöde kan bli stort och omöj-
liggöra ingrepp i lungartären under
ögats kontroll. Av denna anledning görs
operationen i djup hypotermi som möj-
liggör perioder av total cirkulationsar-
rest.

Vid det operativa ingreppet görs
först median sternotomi. Efter anslut-
ning till hjärt–lungmaskin kyls patien-
ten ned till ca 18 graders temperatur.
Höger respektive vänster lungartär fri-
prepareras inuti perikardiet. När tempe-

raturen är tillräckligt låg stannas cirku-
lationen i 20-minutersperioder och den
obstruerande »embolihinnan» fridisse-
keras från kärlväggen inuti lungartären
ända ut till subsegmentnivå. Oftast
krävs flera arrestperioder, ibland ända
upp till totalt 80–100 minuter, avbrutna
av 10 minuters reperfusionsperioder,
för att utföra endartärektomin i bägge
lungartärerna. En teknisk förutsättning
för operationen är att »embolihinnan»
startar tillräckligt centralt i lungartären
så att operatören kan greppa den med
sina instrument. Den perifera utbred-
ningen är däremot sällan något pro-
blem. I lyckade fall kan en avgjutning
av de centrala lungkärlen extraheras
(Figur 4).

Postoperativ behandling
med prostaglandin
De två vanligaste orsakerna till post-

operativa komplikationer är dels kvar-
stående pulmonell hypertension på
grund av perifera kärlförändringar, vil-
ka inte har kunnat avlägsnas, dels loka-
la lungödem som beror på reperfusion
av tidigare avstängda lungavsnitt. Dess-
utom är tromboemboliska komplikatio-
ner inte ovanliga av naturliga skäl [7, 8].
Därför behandlas patienterna omedel-
bart postoperativt med prostaglandin-
infusion, som dels motverkar trombo-
cytaggregabiliteten, dels dilaterar lung-
kärlen.

På grund av de upprepade cirkulato-
riska arresterna kan det uppträda över-
gående delirier, varför profylax mot
dessa ges de första dygnen.

RESULTAT
Hos de sju patienterna explorerades

både höger och vänster lungartär och
trombotiska förändringar kunde extra-
heras från båda sidor hos alla utom en
patient, där förändringarna satt för långt
distalt på vänster sida. Patienterna till-
bringade mellan ett och tre dygn i respi-
rator postoperativt innan de kunde syr-
sätta sig adekvat, utom en som måste re-
spiratorvårdas i 22 dagar på grund av re-
perfusionsödem. Fem av patienterna
var fullt mobiliserade inom en vecka,
för två tog det längre tid på grund av sto-
ra pleurautgjutningar och arytmipro-
blem.

Medelvårdtiden var 27 dagar med en
spridning av 14–41 dagar. 

Sex månader efter kirurgi upplevde
patienterna sig märkbart förbättrade.
De befann sig alla i NYHA-grupp II och
paO2 hade stigit i genomsnitt med 1
kPa. Medeltrycket i a pulmonalis hade
sjunkit i genomsnitt 17 mm Hg och Car-
diac Index hade stigit i genomsnitt 0,3
l/minut × m2 i vila (Tabell I). Presta-
tionsförmågan på cykel hade ökat i me-
deltal 10 W.

En detalj vid postoperativ perfu-
sionsscintigrafi var att vissa icke åtgär-
dade lungområden syntes ha fått sämre
perfusion än preoperativt (Figur 1), ett
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Tabell I. Cardiac Index (CI), medeltryck i a
pulmonalis (PAm) och total pulmonell vaskulär
resistans-index (TPVRI) före och sex måna-
der efter trombendartärektomi hos sju patien-
ter med kronisk lungembolism (m±SD).

6 månader
Preoperativt postoperativt

CI
l/minut × m2 2, 5± 0,6 2,8 ± 0,3
PAm

(mm Hg) 43,6 ± 4,9 27,0 ± 9,8
TPVRI
(RU × m2) 18,3 ± 6,4 9, 6± 4,1

preoperativt 6 månader postoperativt

DX SIN SINDX

Figur 1. Exempel på pre- (vänster) och
postoperativt (höger) perfusions-
scintigram av lungorna som visar
utfyllnad av de stora preoperativa
perfusionsdefekterna samtidigt som nya
smärre defekter tillkommit inom andra
områden.

Figur 2. Preoperativ pulmonalis-
angiografi som visar ringformiga
trombosrester vid lungkärlens
förgreningsställen och trombotisering av
underlobens basala segmentartärer.



s k stöldfenomen eller omfördelning av
blodet till revaskulariserade områden
[9].

DISKUSSION
Även om diagnostiken av akut lung-

emboli kan förbättras med nya metoder
och terapin effektiviseras med tidig
trombolys på vidare indikationer än
idag (massiv embolisering med hemo-
dynamisk påverkan), kommer lungem-
boli att vara en sjukdom av dignitet
inom överskådlig tid. Varför ett antal
patienter utvecklar kronisk lungembo-
lism är fortfarande okänt. En del patien-
ter kan helt enkelt tänkas ha asymtoma-
tiska eller svårtolkade recidiverande
embolier medan andra har ett defekt
trombolytiskt system lokalt i kärlväg-
garna [2, 6, 8]. Hittills har ingen enskild
cirkulerande koagulationsfaktor kunnat
identifieras som predisponerar för kro-
niska embolier, även om patienter med
kardiolipinantikroppar är överrepresen-
terade i vissa operationsmaterial [6],
vilket ej har beskrivits för exempelvis
protein S- eller C-brist. Kunskapen om
förekomst av APC-resistens är ännu
ofullständig.

Den största erfarenheten av tromb-
endartärektomi vid kronisk lungembo-
lism finns i San Diego, Kalifornien, där
man sedan 1970 har opererat 300 pati-
enter. Operationsmortaliteten hos de
första 100 patienterna var 13 procent
medan den för de senaste 150 uppges
till 9 procent [3, 7]. I Sverige fanns tidi-
gare tre fall av trombendartärektomi
rapporterade, varav ett med dödlig ut-
gång [10].

Vi har – till en avsevärd kostnad –

sänt två patienter till San Diego för kir-
urgi, varav den ena, en 29-årig tvåbarns-
mor, överlevde och har kunnat återgå
till arbete sedan 4 år tillbaka.

Mortalitetssiffrorna skall vägas mot
den höga förväntade mortaliteten, som
delvis står i proportion till graden av
pulmonell hypertension men även på-
verkas av högerkammarfunktionen [8].
Uppgifter om funktionsgrad efter läng-
re tid än ett år är sparsamma. Av de förs-
ta 117 opererade patienterna i San Die-
go befann sig 112 i NYHA grupp III–IV
preoperativt medan endast sex patienter
hade motsvarande funktionsnedsätt-
ning ett år efter ingreppet [7].

Vi beräknar att det årligen insjuknar
10–20 patienter som skulle kunna vara
aktuella för operation samt att prevalen-
sen av kronisk lungembolism i Sverige
idag ligger kring 80–100 patienter.

Indikationer
Patienter med handikappande dys-

pné efter sex månaders adekvat antiko-
agulationsbehandling och med ett me-
deltryck i a pulmonalis överstigande 30
mm Hg eller lungkärlsresistans >300
dyn·sekund·cm–5 (ca 4 Woodenheter)
bör värderas med hänsyn till eventuell
trombendartärektomi [6, 7]. Om det vid
pulmonalisangiografin finns centralt
belägna tromboemboliska förändringar
åtkomliga för kirurgi och där man för-
väntas kunna säkerställa/återställa hälf-
ten av lungcirkulationen bör patienten
erbjudas kirurgi.
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Figur 3. Buköversikt av ett metallfilter
(LGM 30D) i v cava inferior distalt om
njurvenerna för att förhindra nya
lungembolier.

Figur 4. Operationspreparat efter
trombendartärektomi av lungartärerna
som visar hur de extraherade
trombresterna utgör en sorts avgjutning
av de centrala lungkärlen.
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