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Nya rön

Datortomografi – tillräcklig som enda metod
för lungembolidiagnostik

❙ ❙ Symtomen vid lungembolism är ospe-
cifika, och den kliniska diagnostiken blir
därför alltför otillförlitlig. Riskerna och
komplikationerna vid adekvat behand-
ling är inte oväsentliga och allvarligare
än vid alla typer av diagnostiska under-
sökningar. Objektiv diagnostik är idag
huvudsakligen riskfri och därför indice-
rad hos samtliga patienter. Pulmonalis-
angiografi, som tidigare varit den enda
objektiva undersökningsmetoden och
»golden standard«, har idag i stort sett
helt ersatts av datortomografi (DT) vid
lungembolidiagnostik. DT anges i olika
studier ha en sensitivitet mellan 64 och
100 procent och en specificitet mellan
89 och 100 procent, bl a beroende på pa-
tienturval och typ av datortomograf. Det
är dock uppenbart att DT inte hittar alla
lungembolier, framför allt inte de
mindre och dem hos patienter som inte
samarbetar.

I en holländsk prospektiv och konsekutiv
multicenterstudie av 510 patienter, inne-
liggande eller polikliniska, med kliniskt
misstänkt lungembolism undersöktes
alla inom 24 timmar med »single-detec-
tor helical« DT av lungartärerna. Patien-
ter utan diagnostiserad lungemboli vid
DT undersöktes också med ultraljud av

v femoralis communis och v poplitea
men inte av v femoralis superficialis el-
ler underbenen dag 1, 4 och 7. Patienter-
na följdes därefter under tre månader
med order om att genast söka om de fick
nya symtom tydande på lungembolism
eller djup ventrombos. Vid misstanke
om djup ventrombos under uppfölj-
ningsperioden gjordes flebografi och vid
misstanke om lungembolism pulmona-
lisangiografi.

Datortomografin gjordes med 5 mm
snittjocklek. Undersökt volym var 16
cm och tiden för skanning 32 sekunder
under inspiration eller ytlig andning.
Fördröjningen var 15–20 sekunder från
kontrastinjektion till start av skanning.
Bildrekonstruktion gjordes med 2 mm
intervall. Inga komplikationer till de dia-
gnostiska undersökningarna (DT, ultra-
ljud, flebografi eller pulmonalisangio-
grafi) rapporterades av författarna.

Hos de undersökta 510 patienterna
diagnostiserades lungembolism med DT
hos 124, medan DT-undersökningarna
var normala hos 248. Vid den uppföljan-
de ultraljudsundersökningen fann man
ytterligare 3 tromboser. Samtliga dessa
126 patienter och nedanstående 3 men
inga andra fick peroral antikoagulantia-
behandling. Hos 130 patienter diagnos-
tiserades annan signifikant sjukdom, så-
som pneumoni, malignitet, pneumoto-
rax eller aortadissektion, som ansågs
tillräcklig för att förklara patientens
symtom. Hos 8 patienter var DT av icke-
diagnostisk kvalitet, och klinisk bedöm-
ning och pulmonalisangiografi eller ult-
raljudsundersökning gjorde att 5 be-
dömdes vara normala och 3 antikoagu-
lantiabehandlades utan säker diagnos.

Samtliga patienter kunde följas i tre må-
nader. Av de 246 patienterna som var
normala vid de initiala DT- och ultra-
ljudsundersökningarna sökte 3 patienter
med nya symtom på venös tromboem-
bolism, och hos en fann man lungembo-
lism vid förnyad DT. Av 130 patienter
med annan diagnos och utan antikoagu-
lantiabehandling återkom en med nya
symtom, som vid ultraljudsundersök-
ning visade sig vara djup ventrombos.
Denna patient, som hade småcellig lung-
cancer, avled dag 22 – möjligen med
lungembolism som bidragande orsak.
Av de 129 patienter som antikoagulan-
tiabehandlades fick 7 nya symtom, och
med DT, pulmonalisangiografi eller ult-
raljud fann man lungemboli hos 2 och
djup ventrombos hos 3. Av de 510 pati-
enterna avled 56 under studieperioden.

Av patienterna med lungembolism avled
5 av lungembolismen och 2 av blöd-
ningskomplikationer. Ytterligare 18 av
de antikoagulantiabehandlade patienter-
na hade blödningskomplikationer, varav
5 allvarliga. Inga ytterligare patienter,
förutom ovan nämnda, avled av lungem-
bolism eller komplikationer till lungem-
bolismen. Den huvudsakliga dödsorsa-
ken i hela materialet var malignitet, som
svarade för mer än hälften av mortalite-
ten – 30 patienter.

Författarna drar slutsatsen att »single-de-
tector helical« DT-undersökning vid
misstanke om lungembolism är tillräck-
lig som enda diagnostiska metod för att
primärt utesluta lungembolism och att
ultraljudsundersökning av benvenerna
har begränsat diagnostiskt värde. Av de
376 patienterna som inte ansågs ha lung-
embolism vid DT- och ultraljudsunder-
sökning och således inte antikoagulan-
tiabehandlades insjuknade endast 3 (0,8
procent) i venös tromboembolism under
kontrollperioden. DT hade dessutom
fördelen att den i många fall kunde ge al-
ternativa diagnoser, som väl kunde för-
klara patientens symtom och som inte
alltid kunde erhållas med andra diagnos-
tiska metoder.

Utvecklingen av multidetektor-DT
med extremt korta skanningstider, tunna
snitt och sagittala rekonstruktioner kom-
mer att ytterligare förbättra DT-dia-
gnostiken, som sannolikt kommer att
komma upp i samma diagnostiska nivå
som pulmonalisangiografin. Möjlighe-
ten med de snabba DT-maskinerna att
med samma kontrastdos också skanna
bäcken och lår för djup ventrombos
kommer att förfina diagnostiken än mer.
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