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Avancerat emfysem ger en
kraftig andfåddhet vilket med-
för sämre livskvalitet. Förutom
prevention genom rökstopp,
kontinuerlig syrgasbehandling
samt i sena stadier lungtrans-
plantation har ingen praktiskt
tillämplig terapi kunnat erbju-
das. Principen för så kallad vo-
lymsreducerande kirurgi har
visserligen varit känd, men först
med de senaste årens medicins-
ka och tekniska framsteg kun-
nat användas i större skala. I
landet har nu drygt 50 patienter
opererats. Resultaten av dessa
okontrollerade pilotfall är så
goda att man för närvarande
planerar en nationell, kontrolle-
rad studie.

Emfysem innebär att lungvävnad har
destruerats. En effekt av detta är nedsatt
elasticitet i lungorna, vilket i sin tur le-
der till hyperinflation och därmed att
bröstkorgen expanderar. På lungrönt-
gen ses stora och kärlfattiga lungor. De
senaste åren har dock s k volymsredu-
cerande kirurgi vid emfysem återuppta-
gits. Detta innebär att man genom att ta
bort de sämsta delarna av lungorna kan

få något friskare delar att utnyttjas ef-
fektivare.

Med den minskade volymen ökar det
negativa trycket i lungsäcken. Därmed
kan bröstkorg och diafragma, som tidi-
gare stått maximalt utspänd respektive
nedpressad, återta ett mera normalt läge
och fungera bättre.

Vanlig orsak till
nedsatt lungfunktion
Emfysem är den kanske vanligaste

orsaken till nedsatt lungfunktion och re-
spiratorisk invaliditet. Patienter med
riktigt gravt emfysem har ofta samtals-
dyspné, och att klä på sig kan ta flera
timmar. I praktiken inskränker sig pati-
entens värld till sovrum, toalett och i
bästa fall köket. Många patienter kom-
mer hemifrån endast när det är dags att
träffa läkare eller när en akut infektion
nödvändiggör ambulansfärd till sjukhu-
set. Så småningom utvecklar många pa-
tienter behov av kronisk syrgasbehand-
ling i hemmet.

Emfysem uppkommer nästan enbart
hos rökare. Vissa medfödda metabolis-
ka rubbningar, varav den mest kända är
brist på α1-antitrypsin, ökar kraftigt ris-
ken. Många patienter med denna brist
får, även om de endast röker måttligt, ett
gravt emfysem redan i unga år (före 40
års ålder). Denna grupp utgör en stor del
av dem som lungtransplanteras.
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ra uppgiften att finna en balans mellan
patientens behov av tillit och förtroen-
de, och anmälningsskyldigheten till
Smittskyddsläkaren. Smittskyddsla-
gens syfte är att minimera smittsprid-
ningen av HIV men i vårt arbete ser vi
tyvärr även att lagen i vissa fall motver-
kar sitt syfte. I kontaktspårningsarbetet
blir det uppenbara svårigheter, för att
inte säga omöjligt, att hjälpa en patient
med ett riskbeteende om denne inte öp-
pet vågar tala om sin situation av rädsla
för Smittskyddslagens konsekvenser.

Kontaktspårning
ger viktig kunskap
Som framgår av ovanstående erhålls

genom kuratorernas kontaktspårnings-
utredning en stor och viktig kunskap
om de nydiagnostiserade patienterna,
en kunskap som inte framkommer i
SMIs statistik. Projektets resultat har
möjliggjorts genom att vi, förutom den
information som rapporteras till SMI
respektive till Smittskyddsenheten,
kunnat inkludera kuratorernas specifika
kunskaper om patienten. Insamlandet
av information har underlättats genom
att materialet varit helt avidentifierat.

Om kontaktspårningsarbetet enhet-
ligt delegerades till specialutbildade
kuratorer vid respektive mottagning
och framkomna data sammanställdes
nationellt av SMI skulle vi få en betyd-
ligt klarare bild av den epidemiologiska
situationen. De HIV-preventiva åtgär-
derna och metoderna kunde då få en
specifikare utformning.

*
Vid insamlandet av data till projektet

har följande kuratorer deltagit: Gunilla
Rådö, Elisabeth Weibar, Gunilla Öst-
lund, Danderyds sjukhus; Ann-Britt
Bengtsson, Pia Berkman, Per Linder,
Margareta Strandberg, Huddinge sjuk-
hus; Elisabeth Lagerstedt, Karolinska
sjukhuset; Mona Aleman, Christer Ek-
blom, Britt-Louise Glantzberg, Söder-
sjukhuset; Kristina Ramstedt, epidemio-
log, handledare, Smittskyddsinstitutet.
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Den vanligast använda definitionen
på emfysem är den som föreslagits av
ATS (American thoracic society) och
som är rent anatomisk: en ökad volym
av postbronkiolär lungvävnad beroende
på destruktion av lungparenkymet. Det
är alltså en definition som egentligen är
användbar enbart på lungbiopsier som
är fixerade i uppblåst tillstånd.

Vid emfysem visar röntgen stora och
kärlfattiga lungor. Det är framförallt
den elastiska fiberkomponenten i lung-
an som har brutits ned, och därmed har
en viktig fysiologisk faktor, nämligen
lungornas elasticitet, försvunnit. Det är
denna elastiska kraft i lungan som mot-
verkar den utåtfjädrande kraften i bröst-
korgsväggen.

Resultatet av nedbrytning av elastisk
vävnad blir därför en stor »uppblåst»
(egentligen »uttänjd») lunga och en
bröstkorg som står i ett extremt inand-
ningsläge och därför har svårt att funge-
ra.

Volymsreducerande
kirurgi vid emfysem
Genom att ta bort de sämst fungeran-

de delarna av lungorna kan man få fris-
kare delar att utnyttjas bättre.

Detta ger ett visst återupprättande av
lungornas totala elasticitet. Bröstkor-
gen blir mindre expanderad och dia-
fragman mindre nedpressad. Härmed
uppnås en bättre lungmekanik med ett
mer normalt tryck i pleuran, vilket gör
att de små, icke broskförsedda, bron-
kiolerna i mindre utsträckning kollabe-
rar.

Detta medför sannolikt också ett
bättre venöst återflöde till hjärtat, dvs
en del av den kliniska förbättringen som
observerats skulle kunna bero på ändra-
de cirkulationsförhållanden.

Man kan jämföra den emfysemsjuka
lungan med en utdragen spiralfjäder,
som på grund av sin uttänjdhet slår i
golvet. En förkortning av spiralen gör
att svikten delvis kan återställas.

Flera olika metoder för reducering
av lungvolym vid emfysem har prövats.
En föregångsman var den amerikanske
kirurgen Otto Brantigan, som redan i
slutet av 1950-talet publicerade sina re-
sultat [1-3].

För stor mortalitet
På grund av de operations- och anes-

tesitekniker som då fanns var morbi-
diteten och mortaliteten för stora för att
metoden skulle komma i allmänt bruk.
Under de senaste tio åren har metoder
med bland annat laserbränning av lung-
ytan prövats.

Operationerna är riskfyllda på grund
av den mycket dåliga lungfunktionen.
Problemen med de olika metoderna har
varit luftläckage från lungan på grund
av suturinsufficiens till följd av skör

lungvävnad. Det har även förekommit
infektioner och blödningar.

Den metod som väckt störst intresse
är en amerikansk teknik, utvecklad av
Cooper i S:t Louis, där bägge lungorna
åtgärdas via en median sternotomi. Re-
sultaten har varit lovande [4]. Denna
modell har prövats på flera thoraxkirur-
giska kliniker i Sverige. Den första ope-

rationen gjordes i Lund 1993. Resulta-
ten liknar de amerikanska [5, 6].

Resultat och risker
Det finns en hög operationsrisk hos

dessa lungfunktionsmässigt mycket
dåliga patienter. Bland de hittills (fe-
bruari 1996) 35 bilateralt opererade
med sternotomi i Stockholm har tre av-
lidit i postoperativa komplikationer.
Denna mortalitetssiffra är oacceptabelt
hög, men liknar siffror från flera centra
i USA.

Dock har Coopers grupp en redovi-
sad mortalitetssiffra på bara tre pro-
cent. Skillnaderna förklaras sannolikt
till största delen av selektion av patien-
ter. Retrospektivt kan sägas att man i
Stockholm troligen har accepterat allt-
för dåliga patienter, som på grund av
sitt nedgångna allmäntillstånd haft
svårt att klara postoperativa komplika-
tioner.

Det finns en inneboende konflikt vid
selektionen av patienter. Operationsris-
kerna ökar med svårigheten av sjukdo-
men, samtidigt som det är just patienter
med mycket dålig lungfunktion som
kan ha de största vinsterna av operatio-
nen. De patienter som avlidit har hört
till dem med svårast lungfunktionsned-
sättning, samtidigt som resultaten i de
mest lyckade fallen varit helt revolutio-
nerande för patienten.

Kan skapa orealistiska
förväntningar
Från ett tidigare isolerat lägenhets-

bundet liv, nästan utan sociala kontak-
ter, har en del patienter kunnat börja
promenera ute, köra bil, besöka sitt lant-
ställe, träffa vänner och i några fall till
och med börja arbeta igen. Av naturliga
skäl är det några av de mest lyckade fal-
len som har framträtt i massmedia. Som
ett resultat har det skapats ett stort tryck
mot sjukvården från patienter och anhö-
riga, som ofta har helt orealistiska för-
väntningar på vad som kan åstadkom-
mas.

Det finns flera etiska och praktiska
problem med denna nya metod. Tekni-
ken är ny och saknar ännu vetenskaplig
grund. Hur skall man väga mortalitets-
risker mot de avsevärda förbättringar i
livskvalitet som de patienter upplever
där operationen lyckats? På grund av
massmedias intresse finns en stor för-
väntan hos patienterna av vilka många
upplever sin livskvalitet som i det när-
maste obefintlig. Även många anhöriga
har engagerat sig. Det är givetvis stimu-
lerande att veta att vi verkligen har nå-
got positivt att erbjuda till en del patien-
ter.

Svårigheterna är att välja ut rätt pati-
enter. I rutan ses de kriterier som kom-
mer att användas i den studie som pla-
neras. De kan naturligtvis komma att

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  44  •  1996 3915

Patientselektion
För volymsreducerande kirurgi

vid diffust emfysem gäller följande

Indikationer:
1. Välmotiverad patient med subjek-

tivt nedsatt livskvalitet huvudsakli-
gen beroende på dyspné, villig att
ta riskerna med operation.

2. Nedsatt lungfunktion med FEV1
<35 procent av beräknat normal-
värde efter bronkodilatation.

3. Uttalad hyperinflation fysiolo-
giskt, med RV >200 procent av för-
väntat och TLC >120 procent av
förväntat samt radiologiskt med
stor sagittaldiameter, påtagligt av-
planade diafragmavalv och mins-
kad diafragmarörlighet.

4. Datortomografi som visar generel-
la emfysemförändringar. Lokalt
sämre områden påvisade med DT
och/eller skintigrafi. 

5. Ålder >75 år.

Kontraindikationer:
1. Rökning. Totalt rökstopp skall ha

förelegat minst tre månader före
operationen för att minska bland
annat slembildningen.

2. Pleuritrester eller svålar i lung-
säcken som sannolikt innebär att
adherenser av en grad som omöj-
liggör operation föreligger.

3. Tidigare strålbehandling mot lung-
an, ärrbildning eller fibros i lungor-
na.

4. Klarlagd astmasjukdom eller kro-
nisk bronkit med mycket slem
och/eller infektioner.

5. Hjärtsjukdom med nedsatt vänster-
kammarfunktion vid ultraljudsun-
dersökning eller annan grav hjärt-
sjukdom.

6. Långtidsbehandling med perorala
steroider >10 mg/dag och/eller
cushingoida drag till följd av lång-
tidsbehandling med perorala stero-
ider.

7. Annat tillstånd som enligt patien-
tens läkare kontraindicerar opera-
tiv åtgärd eller omöjliggör sjuk-
gymnastisk träning eller påverkar
uppföljningen, som t ex betydande
övervikt, obehandlad malignitet,
psykisk sjukdom eller missbruk.
Vidare pulmonell hypertension
≥55 mm Hg och/eller hyperkapni i
vila (pCO2 ≥7,5 kPa).

8. Patienter där lungtransplantation i
första hand bör övervägas (<55 år).



modifieras efter hand som nya erfaren-
heter uppnås.

Svenskt samarbete
Vid ett möte i december 1995 i Göte-

borg diskuterades möjligheterna att ut-
veckla och utvärdera volymsreduceran-
de kirurgi vid emfysem bland inbjudna
kolleger från flertalet centrallasarett
och samtliga regionskliniker i landet.
Det rådde full enighet om att när denna
form av kirurgi nu »ligger i sin linda»
har vi i Sverige unika möjligheter att
samarbeta och lära av varandra. De eko-
nomiska drivkrafter som kraftigt påver-
kat utvecklingen i USA saknas till stör-
re delen i Sverige, och förhoppningsvis
kan vi hantera därmed sammanhängan-
de problem bättre hos oss.

Emfysemkirurgi är ett avancerat in-
grepp med stora risker både per- och
postoperativt. För att bedriva dessa ope-
rationer krävs insatser av flera olika
specialister och annan personal som
måste samarbeta intimt och vara väl för-
trogna med utredning, behandling och
risker.

Speciella
»emfysemgrupper»
Gruppen bör bestå av specialintres-

serade representanter för lungmedicin,
thoraxkirurgi, fysiologi, radiologi,
anestesi, sjukgymnastik samt kurator.
»Emfysemgrupper» av detta slag skall
finnas på varje centrum där detta slags
kirurgi utförs, på sikt alla universitets-
orter. För att säkerställa kvaliteten och
för bedömning av resultaten planerar vi
även att inrätta ett svenskt kvalitetsre-
gister.

Vidare beslöts att göra en kontrolle-
rad studie i Sverige. Efter noggrann ut-
redning och minst sex veckors anpassad
sjukgymnastik randomiseras patienter-
na antingen till operation omgående el-
ler till ytterligare 12 månaders sjuk-
gymnastik och därefter opereration om
de fortfarande önskar och inga kontra-
indikationer har uppstått. Studien av-
bryts om resultaten skulle visa uppen-
bara skillnader i ena eller andra rikt-
ningen. Livskvalitet är den primära va-
riabeln, men även dyspnégrad, lung-
funktion och arbetsförmåga jämförs
mellan grupperna, och vi skall även för-
söka göra en sjukvårdekonomisk jäm-
förelse. Arbetet för att påbörja denna
studie pågår. En viktig konsekvens
skulle bli att emfysemkirurgi i Sverige
tills vidare enbart bedrivs inom ramen
för denna studie.
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