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Incidensen av venös tromboembo-
lism (VTE) i vår del av världen antas
vara i storleksordningen 1,5–2 per 1000
personer och år. Av dessa har ca 1/3
symtom på lungembolisering. Trots
kännedom om ett stort antal etiologiska
faktorer är fortfarande en stor andel
VTE-episoder idiopatiska.

Den kliniska diagnostiken av djup
ventrombos är ungefär lika säker som
slantsingling.

Man kan ange en sensitivitet på ca
35 procent och en specificitet på
omkring 75 procent. Således finns två
problem, dels att finna de tromboser
som kommer att ge upphov till kompli-
kationer trots blygsamma initiala sym-
tom, dels att på enklast möjliga sätt ob-
jektivt kunna avfärda diagnosen då
trombos inte föreligger.

Den klassiska behandlingsmodellen,
intravenös heparintillförsel kombine-
rad med oral antikoagulation, har allt-
fort sin plats, men förenklade behand-
lingsmodeller kan idag användas. Å
andra sidan behövs andra behandling-
salternativ också för den proximala, ib-
land uttalat symtomgivande trombosen,
där syftet är att söka öppna en ocklude-

rad ven, och i allra bästa fall också åter-
skapa klaffunktionen.

Ultraljudsdiagnostik 
I många länder har ultraljud i hög

grad ersatt flebografi som förstahands-
metod för att diagnostisera djup ven-
trombos. Utvecklingen har gått i samma
riktning i Sverige men i något långsam-
mare takt. När det gäller diagnostik av
proximala tromboser, dvs från v popli-
tea och uppåt, finns det i litteraturen en
överväldigande dokumentation som vi-
sar att ultraljud kan användas lika väl
som flebografi.

Nyare resultat avseende modern
färgduplexteknik visar att ultraljud kan
användas även för att diagnostisera lo-
kala underbenstromboser [1]. Det fram-
står som klart att ultraljud är en bra me-
tod för att diagnostisera djup ventrom-
bos. Använd på rätt sätt kan ultraljuds-
tekniken på sikt ersätta flebografi. Mer
utbildning inom området samt högre
grad av samverkan mellan diagnostiska
enheter, i första hand klinisk fysiologi
och radiologi, skulle ytterligare öka så-
väl användbarheten som tillgänglighe-
ten av ultraljudsteknik vid diagnostik av
djup ventrombos.

Lokal trombolys 
Lokal trombolys erbjuder möjlighe-

ten att lösa upp i första hand akuta (10–14
dagar) venösa tromboser [2, 3]. Malmö-
gruppen har erfarenhet av 22 patienter av
vilka två haft armtromboser och resteran-
de haft iliofemorala tromboser.

Förutom trombolysbehandlingen
har vi behandlat stenoser som ansetts
orsaka tromboserna med stent i vena
subclavia (1) och i det iliofemorala om-
rådet (16). Endast två patienter drabba-
des av blödning, varav en krävde trans-
fusion, trots att trombolystiden sträckte
sig över i genomsnitt 1,5 dygn. Trom-
bolysen tillsammans med eventuell kor-
rigering av underliggande stenos lycka-
des i 19 av 22 fall. Vid uppföljning efter
i medeltal 20 månader var 17 av 22 pa-
tienter antingen helt återställda eller
hade lindriga besvär. Som slutsats kan
vi konstatera att det lönar sig att göra
trombolys och, om nödvändigt, även
stentinläggning på akuta iliofemorala
tromboser, framför allt på uttalat sym-
tomatiska unga patienter eller patienter
som svarar dåligt på sedvanlig antikoa-
gulationsbehandling.

Kirurgisk trombektomi 
Venös trombektomi har på senare tid

ifrågasatts då denna behandling ej sä-
kert visat sig vara bättre än konventio-
nell antikoagulation. En retrospektivt
jämförande långtidsstudie av Törngren
och medarbetare [4] har inte visat någ-
ra signifikanta skillnader i kliniska re-
sultat eller i öppetstående och reflux av
djupa vener.

Andra icke kontrollerade studier har
visat goda kliniska resultat och 70–90
procents frekvens av kvarstående öppet
blodkärl efter venös trombektomi, och
en prospektivt randomiserad studie från
Helsingborg har visat bättre resultat än
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med antikoagulation men med tveksam
statistisk signifikans [5]. Jämförande
studier mellan kirurgisk trombektomi
och lokal trombolys vore av stort värde.

Ambulant tr ombosbehandling 
Djup ventrombos innebär risk för

död i lumgemboli eller i kronisk pul-
monell hypertension. Mellan två och
fyra procent av patienterna drabbas av
en allvarlig blödningskomplikation un-
der efterföljande antikoagulantiabe-
handling. Risken för recidiv efter avslu-
tad antikoagulantiabehandling är hög,
första året 10–15 procent och därefter
ca 5 procent per år. Fler än hälften av pa-
tienterna får posttrombotiska besvär i
någon form.

För tio år sedan behandlades årligen
i Sverige ca 10000 patienter för venös
trombos inneliggande på sjukhus under
6–9 dygn med kontinuerlig intravenös
heparininfusion och med samtidigt på-
börjad oral antikoagulantiabehandling.
Allv arlig blödningskomplikation under
sjukhusvistelsen drabbade färre än 1
procent och risken för dödande lumg-
emboli var lika låg. Sjukskrivning ett
par veckor efter sjukhusvistelsen var
vanlig.

1998–99 behandlades 75 procent av
patienterna som sökt Karolinska sjuk-
huset för venös trombos ambulant. Låg-
molekylärt heparin gavs, vanligen av
patienten själv, subkutant en gång per
dygn under 4–6 dygn och tills oral anti-
koagulatiabehandling fått terapeutisk
effekt (PK INR 2-3) [6].

Oklarhet för jourhavande om policy,
sociala och geografiska faktorer, andra
sjukdomar och uttalade trombosbesvär
gjorde att resterande 25 procent i ge-
nomsnitt vårdades 2–3 dygn innelig-
gande.

Trombosmottagningen med en sjuk-
sköterska och läkare ger information
om sjukdomen och om antikoagulantia-
behandling och tar ställning till vidare
utredning, sjukskrivning, val av antiko-
agulantia (för närvarande Waran eller
lågmolekylärt heparin), behandlingsin-
tensitet och behandlingstidens längd.
Patienten remitteras sedan till husläka-
re.

Nya medel och nya behandlingsregi-
mer prövas syftande till en enklare be-
handling med större terapeutisk bredd,
effektivitet och säkerhet.

Sammanfattningsvis går trombosdi-
agnostiken alltmer mot icke invasiva
metoder, framför allt ultraljud. En än
bättre säkerhet i ultraljudsdiagnostiken
är fullt möjlig att nå. Problemet ligger i
tillgängligheten. Beträffande behand-
ling av små tromboser vore det önskvärt
att kunna prediktera vilka tromboser
som kommer att ge problem. Den am-
bulanta behandlingsmodellen är kost-
nadseffektiv och från patientens syn-

punkt bekväm. Studier med långtids-
uppföljning krävs för att säkerställa den
lokala trombolysens roll i relation både
till kirurgi och till konservativ regim,
om än trombolysen i den akuta situa-
tionen synes vara påtagligt framgångs-
rik.
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