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Røntgen 
af thorax

- i to planer



Sygehistorie 1

50-årig tidligere rask kvinde 
henvises af egen læge pga. 
tiltagende vejrtrækningsbesvær

Egen læge skriver i henvisningen 
at der er fundet ”dæmpning på
højre bagflade”

Dag 1

Der udtømmes ca. 3700 ml
strågul væske fra højre pleura





Dag 2: CT-scanning af thorax og øvre abdomen



Dag 5: Svar på 1. pleuravæske:

Dag 8: Pleurapunktur nr. 2 – der udtømmes 3 liter strågul væske



Dag 9: Bronkoskopi

- der findes 
makroskopisk normale 
forhold

Dag 12: Svar på bronkoalveolær lavage (BAL)  og transbronkiale biopsier:
intet malignt

Dag 16: 3. pleurapunktur: 3 liter væske (sendes ikke til cytologisk undersøgelse)



Dag 22: 

Thoracoskopi i generel anæstesi hos 
thoraxkirgisk afdeling

2 liter væske udtømmes – pleura parietale 
injiceret med tydelig kartegning. Pleura viscerale 
ser fuldstændig normal ud.

Dag 25: Svar på pleurabiopsier intet malignt – inflammation



Sygehistorie 1 – fortsat

Patienten var i forløbet også på dag 16 blevet henvist til gynækologisk 
afdeling pga. ”smerter ved hø. æggestok for en måned siden”. Der er 
desuden taget blodprøve, der viser let forhøjet Ca-125

Dag 25: PET-CT

Dag 29: Ovarietumor fjernet – virker benign ifølge kirurg og frys uden malignitet

Dag 37: Benign histologi (fibrøs tumor)

Stor tumor i lille 
bækken



Dag 44: Afsluttes i thoraxkirurgisk ambulatorium: Nu normalt thoraxbillede

Dag 54: Kontaktet telefonisk - har det godt ingen dyspnø længere
– afsluttet uden yderligere kontrol

Konklusion: Meigs’ syndrom 



Sygehistorie 2: 60-årig kvinde med tiltagende åndenød

2005                                2010



2005                          jan 2010                    marts 2010

Efter ultralydsvejledt anlæggelse af tyndt dræn (”grisehalekateter”) udtømmes 
indenfor det næste halve døgn 1,5 liter let blodtilblandet væske



Sygehistorie 3: 80-årig mand der henvises på mistanke om lungetumor



Sygehistorie 3 – thoraxbilleder gentaget efter 1 måned

Konklusion: Hjertepumpesvigt med interlobær ansamling, der svinder 
efter intensiveret vandrivende behandling



Årsager til væskeansamling i pleura

1. Hjertesvigt

2. Infektioner

3. Maligne sygdomme

+ en hel masse mere sjældne



Fremgangsmåde ved diagnostik af ansamling i pleura
- i lungemedicinsk regi

Er der ud fra sygehistorie, objektiv undersøgelse og rtg. af thorax overvejende 
sandsynlighed for at væskeansamlingen skyldes hjertesvigt? Pleurapunktur 
kan undlades – effekt af behandling observeres.

Er der ud fra sygehistorie, objektiv undersøgelse og rtg. af thorax overvejende 
sandsynlighed for at en mindre væskeansamling skyldes infektion? 
Pleurapunktur kan undlades – effekt af behandling observeres.

I alle andre tilfælde søges væske opnået ved pleurapunktur. Hvis der 
udhentes blod eller pus, sendes patienten til thoraxkirurg mhp. tømning med 
tykt dræn.

Udhentet pleuravæske sendes til cytologisk undersøgelse, D+R samt 
betemmelse af indhold af protein og LDH. Evt. også til us. for TB.

Thoracoskopisk undersøgelse tilrådes hvis diagnosen ikke er afklaret ved 
undersøgelse af pleuravæsken.



Behandling af ansamling i pleura

Den diagnostike punktur vil som regel være en del af behandlingen – mest 
mulig væske søges udtømt ved diagnostisk punktur

Behandlingen rettes så mod årsagen, når denne kendes: Fx. medicinsk 
behandling for hjertesvigt og antibiotisk behandling ved infektion. 
Ved empyem og større blødning forsøges altid aktiv tømning via tykt dræn og 
eventuelt thoraxkirurgisk oprensning.

Ved malign årsag til pleuraansamling kan behandling med kemoterapi 
eventuelt have effekt.

Ved kronisk (benign) væskeansamling i pleura kan pleuro-peritoneal shunt 
evt. forsøges anlagt. Pleuradese i form af thoracoskopisk talkumpudring kan 
også overvejes. Begge dele anvendes sjældent.



Antal pleurapunkturer udført i 2007 – 2009

Patienter registreret af lungemedicinsk afd. J, OUH

619 827 756 2202

89,2% 90,6% 89,5% 89,8%

75 86 89 250

10,8% 9,4% 10,5% 10,2%

694 913 845 2452

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nej

Ja

Pleurapunktur
udført?

Total

2007 2008 2009

År for modtagelse af henvisning

Total

I cirka 10% af udredningsforløb – på mistanke om malign lidelse i 
thorax – er der lavet en eller flere pleurapunkturer

NCH 05.03.10



1421 105 1526

93,1% 6,9% 100,0%

558 72 630

88,6% 11,4% 100,0%

38 0 38

100,0% ,0% 100,0%

8 24 32

25,0% 75,0% 100,0%

49 30 79

62,0% 38,0% 100,0%

29 5 34

85,3% 14,7% 100,0%

16 2 18

88,9% 11,1% 100,0%

83 12 95

87,4% 12,6% 100,0%

2202 250 2452

89,8% 10,2% 100,0%

Mistanke om malign lidelse afkræftet

Ny primær lungecancer

Recidiv af tidligere lungecancer

Mesotelioma pleurae

Metastaser i lunge, mediastinum eller pleura

Anden specifik cancer udgået fra thorax

Malign sygdom kun påvist udenfor thorax

OBS for malign lungelidelse - ingen diagnose opnået

Ialt

Nej Ja

Pleurapunktur
udført?

Ialt
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Resultat af udredning og andel undersøgt med pleurapunktur 2007 - 2007
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Resultat af udredning hos patienter undersøgt med pleurapunktur 2007 - 2007

105 42,0

72 28,8

24 9,6

30 12,0

5 2,0

2 ,8

12 4,8

250 100,0

Mistanke om malign lidelse afkræftet

Ny primær lungecancer

Mesotelioma pleurae

Metastaser i lunge, mediastinum eller pleura

Anden specifik cancer udgået fra thorax

Malign sygdom kun påvist udenfor thorax

OBS for malign lungelidelse - ingen diagnose opnået

Ialt

Antal Andel (%)

103 kvinder (41%) og 147 mænd
Gennemsnitlig alder 70 år (spændvidde 39 – 93 år).



62 9 3 1 0 0 75

76 5 3 1 1 0 86

66 12 7 1 1 2 89

204 26 13 3 2 2 250

2007

2008

2009

År for
modtaglese af
henvisning

Forløb i alt

1 2 3 4 5 6

Antal pleurapunkturer udført i udredningsforløbet

Forløb ialt

NCH 05.03.10

Hvor mange punkturer fik hver patient lavet?



166 51,2

87 26,9

24 7,4

21 6,5

14 4,3

9 2,8

3 ,9

324 100,0

Intet malignt

Malign

Ikke sendt

Atypiske celler

Suspekte celler

Ingen væske

Uegnet

Ialt

Antal Andel (%)

Resultat af 324 pleurapunkturer udført i 250 udredningsforløb 
udført pga. mistanke om malignitet i thorax, 2007 - 2009
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