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Forsidebilde: Røntgen thorax av en 20 år gammel mann som hadde vært med i en front mot front-kollisjon. 
Bildet viser herniering av ventrikkel til venstre side av thorax. Mediastinum er breddeforøket og ligger 
forskjøvet mot høyre side. Man kan også se costafracturer og noe pleuravæske.
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Forord
Denne oppgaven er skrevet som en selvvalgt obligatorisk oppgave på profesjonsstudiet i 
medisin ved Universitetet i Oslo. Målsetningen har vært å skrive en oppgave som skal være 
interessant å lese for helsepersonell som interesserer seg for traumeradiologi og traumatologi. 
Arbeidet med teksten ble påbegynt høsten 2006, og utvalget av pasientmateriale ble foretatt 
samtidig.  

På jakt etter bakgrunnstoff til denne generelle delen om temaet har jeg brukt noen lærebøker i 
radiologi (1,20,21), en lærebok i anatomi (2) og traumemanualen fra Ullevål 
universitetssykehus (UUS). I tillegg har jeg gått igjennom en rekke artikler jeg har funnet i 
Medline Ovid. Søkeordene jeg har brukt:  "Diaphragm AND Rupture AND Imaging" og 
"Diaphragm AND Rupture AND Trauma AND  CT". Disse to søkene har gitt hhv 72 og 57 
treff. Jeg har begrenset materialet ved å se på de artiklene med diafragma i tittelen. Av 
praktiske årsaker har jeg kun brukt artikler med engelsk tekst. Artikler som omhandler 
kronisk diafragmaruptur har ikke blitt lest. Artikler som i hovedsak tar for seg MR har jeg lagt 
mindre vekt på. Jeg har brukt stoff i fra enkelte orginalartikler som ikke omfattes av disse 
kriteriene. Det har vært tilfeller der særlig interessante momenter har vært belyst i en 
reviewartikkel, og jeg har gått til kilden for å få mer informasjon.

Formålet med denne gjennomgangen av artikler og eget pasientmateriale har vært å belyse de 
forskjellige aspekter ved traumatisk diafragmaruptur generelt, og bildediagnostikk av denne 
skaden spesielt. Behandling av diafragmaruptur vil kun bli omtalt i korthet. Pasientmaterialet 
som er gjennomgått, er av en slik størrelse at det kan gi et bilde på hvordan denne skaden arter 
seg og hvilke undersøkelser som vanligvis blir foretatt. Jeg har vært særlig interessert i å se 
hvilke tegn til diafragmaskade bildene i pasientmaterialet har vist, og om disse funnene har 
gitt diagnosen. Mengden pasienter er ikke av en slik størrelse at det er egnet for å beregne 
sensitivitet og spesifisitet av de undersøkeler de har vært igjennom, men det har ikke vært 
målsetningen her.

Oslo, Mars 2008
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Abstract
Background: Diaphragmatic injury is an uncommon result of blunt and penetrating trauma 
(1,3). To recognize this injury, the radiologist must be familiar with the imaging 
manifestations of the injury (3). The purpose of this study was to review our experience with 
the radiologic management of traumatic diaphragmatic rupture (TDR) in order to identify the 
factors contributing to the diagnostic process. Methods: The general part of the report is 
based on articles found with the keywords "Diaphragm AND Rupture AND Imaging" and 
"Diaphragm AND Rupture AND Trauma AND  CT" in Medline. In addition twelve patients 
with TDR admitted to our hospital between June 2004 and  July 2005 have been investigated 
retrospectively. Results: The study identified 9 men and 3 women with ages ranging from 20 
to 78 (mean 52,3). Rupture was right-sided in 6 and left-sided in 6 of the patients. The 
incidence of blunt and penetrating trauma was equal in this material. The diagnosis was 
established preoperatively in 3 patients (25 %). Alle these had left-sided injury from blunt 
trauma. One patient had suspect findings on chest x-ray and one had diagnostic findings on 
CT that was overlooked in the acute setting. These two patients had right-sided injury. All 
patients were treated surgically. Multiple associated injuries were observed in all the patients. 
The overall mortality was 58 %. Conclusions: The sensitivity of chest x-ray seems to be 
higher among patients with left sided rupture from blunt trauma than than those with right-
sided rupture or patients with penetrating injury. Diaphragmatic rupture should be suspected 
in all blunt or penetrating trauma to the lower thorax and upper abdomen (25).
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Generelt om diafragmaruptur
Definisjon
Diafragmaruptur er tap av kontinuiteten i muskelvev eller senefibre i diafragma slik at det 
dannes kommunikasjon mellom thorax og bukhulen (1). Diafragmaruptur kan være medfødt, 
oppstå spontant eller oppstå på grunn av skarpt eller stumpt traume.

Hyppighet
Den reelle insidensen av diafragmaruptur er ukjent. Dette skyldes at en vesentlig andel av 
pasienter med slik skade ikke har symptomer. I obduksjonstudier ser man en forekomst av 
diafragmaruptur hos 5-17 % av multitraumepasienter. Andelen av penetrerende traumer 
varierer mye, men er noe vanligere enn ruptur ved stumpt traume. Hvor stor denne overvekten 
er, avhenger i stor grad av kulturelle forhold, tall fra 3:1 (penetrerende:stump) til 1:8 er 
rapportert. Penetrerende ruptur skyldes stort sett knivstikk og prosjektiler fra skytevåpen. 
Denne typen skade er vanligere i USA enn i Europa. Penetrerende skade av diafragma oppgis 
å forekomme i 10-75 % av knivstikk og skuddskader i øvre abdomen eller nedre thorax (1). 

Diafragmas anatomi
Referanse (1-3)

Lokalisasjon og form
Diafragma skiller brysthulen fra bukhulen. Den er en stor plateformet musculotendinøs 
struktur som springer ut rundt apertura thoracis inferior og hvelver seg som en kuppel opp i 
thorax. Muskelfibrene krummer seg oppover og innover og fester seg til et bredt seneblad, 
centrum tendineum, sentralsenen. Den deles inn i tre blad, det høyre, det venstre og 
midtbladet. Hjertet trykker ned i den øvre flaten av sentralsenen. Lateralt for hjertet går 
sentralsenen sammen med diafragmas muskelfibre og danner den høyre og den venstre 
diafragmakuppelen. Den høyre er om lag ett intercostalrom høyere enn den venstre. Den 
muskulære delen av diafragma kan deles i tre deler. Lumbaldelen springer ut fra legemene til 
1.-4.lumbalvirvel, lig. arcuatum mediale og lig. laterale. Disse ligamentene danner buer som 
kalles henholdsvis psoas-arkaden og quadratus-arkaden. Ligamentene går ventralt for øvre del 
av m. psoas og m. quadratus. Den delen av diafragma som springer ut fra lig. longitudinale 
anterius på 1.-4. lumbalvirvel kan inndeles i to greiner, crus dextrum og crus sinistrum. 
Costadelen kommer fra innsiden av sjette til tolvte costalbrusk.
Sternaldelen er festet til den nedre delen av sternum, processus xiphoideus og rectusskjeden 
fra m. rectus abdominis. De ventrale muskelfibrene er vesentlig kortere enn de dorsale. 
Likevel ligger sentralsenen nærmere virvelsøylen enn sternum. Dette skyldes de dorsale 
muskelfibrenes vertikale retning. De bøyer fremover først i høyde med 9. costa. 
Gjennomsnittlig tykkelse på diafragma er noe under 5 mm og sentralsenen er omtrent 1 mm 
tykk (4).
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Fig 1: Normal diafragma-anatomi. Hullet til vena cava inferior merket IVC, Pilen viser sentralsenen, Pilhoder 
peker på crurae sin. og dext. (Figur hentet fra Iochum et al, 2002 (5))

N  aturlige åpninger  
I diafragma er det 3 store åpninger. Foramen venae cavae er den eneste anatomiske åpningen i 
centrum tendineum som ligger til høyre for midtlinjen. Der crus dext. og sin. møtes ved 
midtlinjen danner de sammen med virvellegemet av første lumbalvirvel hiatus aorticus - 
åpningen for aorta ned til bukhulen. Like over hiatus aorticus er det en annen åpning mellom 
muskelfibrene – hiatus oesophageus. Det fins andre åpninger i diafragma enn de som huser 
store kar eller spiserøret også. Morgagnis foramen og Bochdaleks triangel er de viktigste av 
disse. Bochdaleks triangel er vanligvis dekket av en membran dannet av peritoneum og 
pleura. Hvis denne membranen ikke er intakt, omtales åpningen som en potensiell foramen. I 
tilfeller med potensiell foramen, befinner det diafragmafrie området seg i tilknytning til 
diafragmas utspring på 12. ribbein. Åpningen regnes som et potensielt foramen når størrelsen 
på det diafragmafrie området er over 100 mm2. I en japansk studie ser man en slik potensiell 
foramen hos 90 % av eldre som har donert sitt legeme til forskning. I tillegg til å kunne gi 
hernie av bukorganer og bukfett, kan denne åpningen gi kommunikasjon av væske mellom 
abdomen og thorax (6).

Respirasjon
Diafragma er den viktigste respirasjonsmuskelen, og den eneste som brukes i hvile. 
Kontraksjon gir økt vertikal diameter i thorax og dermed økt volum. Dette skaper undertrykk, 
og luft suges inn. Den høyre diafragmakuppelen er på nivå med 4. intercostalrom (ventralt) i 
hvile og 6. intercostalrom ved maksimal inspirasjon.Ved rolig åndedrett senkes 
diafragmakuplene ca 2 cm på innpust. Diafragma innerveres motorisk av n. phrenicus som 
springer ut i fra C3 til C5. 
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Omliggende hinner
Den kraniale flaten av diafragma er dekket av pleura og pericard. Flaten som vender mot 
bukhulen er stort sett dekket av peritoneum, med unntak av et område der høyre leverlapp 
ligger naken inn mot diafragma.

Skademekanismer og lokalisasjon

Stumpt traume

Årsaker
Den vanligste årsaken til diafragmaruptur ved stump skade er trafikkulykker. Både bilister og 
fotgjengere kan få diafragmaskade ved kollisjoner. Fallskader fra høyder over 3 meter er også 
en viktig årsak til stump skade mot diafragma. Ved bil-kollisjon fra siden, er det oppgitt å 
være tre ganger så stor fare for ruptur som ved tilsvarende sammenstøt rett forfra. Årsaken til 
dette synes å være at en bil er mindre beskyttet fra siden sammenliknet med om det andre 
kjøretøyet treffer panseret først. (7) Før den moderne bilens tid, var rasulykker i gruver og 
spark fra hester eller kyr dominerende årsaker til diafragmaruptur ved stump skade (1).

Mekanisme
En allment akseptert forklaring på mekanismen bak stump diafragmaskade er at trykket i 
bukhulen økes drastisk. Ved rolig respirasjon er differansen i intraabdominalt og intrathoracalt 
trykk ca 5cm H2O, ved Valsalva økes det til 100cm H2O. Hvis glottis er lukket og man får et 
traume mot buken, kommer trykkforskjellen opp i 1000cm H20. En trykkøkning i denne 
størrelsesordenen gir en brist på det svakeste punktet – gjerne venstre side av diafragma. 

Sideforskjell?
Venstre diafragmakuppel rumperer i et flertall av tilfellene. Etter stumpt traume med 
traumatisk diafragmaruptur (TDR) har 50 - 88 % skade på venstre side, mens høyresidige 
skader er sjeldnere, og forekommer i 12 - 40 % av tilfellene (3). En akseptert forklaring på 
dette er at leveren gir beskyttelse mot brist ved en slik trykkøkning. Denne forklaringen 
styrkes ved at diafragmaskader hos barn forekommer mer likt på de to sidene, der leveren er 
mer mobil og antas å gi mindre beskyttelse (3). Det hevdes i eksperimentelle studier at 
diafragma på høyre side er noe mer robust i seg selv enn venstre side.  Enkelte mener at noe 
av forskjellen i skadehyppighet på de to sidene skyldes underdiagnostisering av høyresidige 
skader. Kirurgiske studier viser en noe høyere forekomst av høyresidig ruptur enn 
radiologiske studier. Det kan skyldes at slike skader er lettere å se ved direkte inspeksjon enn 
ved bildediagnostikk (8). Forsinket diagnose er vanligere hos pasienter med høyresidig skade, 
delvis på grunn av større usikkerhet i bildediagnostikken og delvis på grunn av økende bruk 
av ikke-kirurgisk behandling av leverskader (9). I studier basert på obduksjoner, forekommer 
høyre og venstresidig skade omtrent like hyppig. 
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Fig 2: Figuren viser de vanligste former og lokalisasjon til diafragmarupturer ved stump skade. 
Diafragmarupturer etter stumpt traume er gjerne lineære og ikke stjerneformet. Kantene er uregelmessige og 
lengden av en ruptur er 1cm til 30 cm. Formen på rupturen er avhengig av retningen på sammenstøtet, pasientens 
posisjon, hvor i respirasjonssyklus den rammede er, hvor mye tarminnhold den skadde har og hvor høy energi 
der et i sammenstøtet. Knusning fra siden gir rupturer fra side til side (A). Knusning i anterio-posterior retning 
gir kompresjon av brysthulen mellom sternum og columna. Det fører til sagittalt rettede rupturer (B og D). 
Ruptur med perifer avrivning (C) er den minst vanlige varianten (7). Rupturer som går fra midten og ut mot 
utspring på costae (D), er den vanligste varianten hos pasienter som opereres. (Figur hentet fra Iochum et al, 
2002 (5))

Bilde 1: Bildet viser et CT-snitt fra nedre del av thorax hos en 58 år gammel kvinne (pasient 3) etter front mot 
front-kollisjon. Hun fikk en stump knusningsskade mot thorax og abdomen. På høyre side av bildet sees 
ventrikkelen med ventrikkelsonde i venstre del av thoraxhulen. 
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Penetrerende traume
Et flertall av diafragmarupturer skyldes skarpe, penetrerende skader. Vanlige årsaker er 
knivstikk og skuddskader. En annen årsak til penetrerende skade på diafragma er ribbein som 
brekker og skjærer seg gjennom diafragma. Dette skjer i omtrent 8 % av stumpe skader mot 
thorax (1). Når dette skjer, har ribbeina en tendens til å også lage rifter i lunge, lever, milt eller 
nyrer - noe som fører til hemothorax og/eller hemoperitoneum. Rupturer i diafragma etter 
skarp vold er mer tilfeldig lokalisert og mindre i diameter, enn skader ved stumpe traumer. 
Størrelsen på ruptur ved skarp vold er ofte mindre enn 1cm i diameter. Disse oversees ofte 
(10). Skade på venstre del av diafragma er mest vanlig også ved skarp vold. Det antas at dette 
skyldes at et flertall er høyrehendte, og venstre side dermed er mer utsatt for knivstikk (7). 
Små rupturer på høyre side av diafragma er den vanskeligste diagnosen å stille, særlig på 
grunn av at leveren gir effektiv beskyttelse mot herniering.

Bilde 2

Bilde 3
Bilde 2 og 3. Penetrerende diafragmaruptur: Bildene viser rtg thorax og rtg øvre del av 
abdomen. Pasienten var en 78 år gammel mann (pasient 4) som hadde skutt seg selv i 
abdomen med hagle. Bildene viser basal sløring forenlig med blod på venstre side. Man ser 
multiple hagl. Ingen pneumothorax. Disse bildene kan ansees som moderat suspekte på 
diafragmaruptur, men gav ikke diagnosen i den akutte situasjon. Han hadde tykktarmskade, 
diafragmaruptur og lungekontusjon, som alle ble operert. Han hadde alvorlig hjerte- og 
lungesykdom fra før, og døde dagen etter skaden.
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Kliniske symptomer og funn
Isolert diafragmaruptur opptrer sjelden. Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om hvilke 
symptomer og funn en pasient med diafragmaruptur uten herniering vil ha. Nchimi skriver at 
det er usannsynlig at en diafragmaskade uten herniering vil gi symptomer (1). 
Ved herniering er er dyspné, brystsmerter, buksmerter og brekninger de vanligste 
symptomene. Hos enkelte kan sykdomsbildet ligne pneumoni - tung pust som ved restriktiv 
lungelidelse og hoste (4). Redusert respirasjonslyd er et av de vanligste funnene. Enkelte 
pasienter har tarmlyder over thorax, som ansees som et patognomonisk funn for herniering av 
ventrikkel eller tarmer til thorax. Dette funnet sees hos kun 5-7 % av pasientene. Ved massiv 
herniering kan man se hjerte- og lungesvikt. Denne svikten skyldes da unormalt høyt trykk i 
thorax og reduserte plassforhold (11). Noen pasienter har hematemese. Det er da på grunn av 
avklemming av, og blødning fra ventrikkelens blodårer. Hemoptyse kan også forekomme, og 
skyldes da hemothorax (1). 

Kliniske tegn    (1)  
Brystveggkontusjon
Bukveggkontusjon
Spesifikke tegn på annen organskade
Ømhet over ribbein
Tap av bevissthet
Hypotensjon, sjokk
Gnisselyder fra bein og brusk
Gnisselyder fra hjerteposen
Tarmlyd over hjerteområdet
Forandring på hemodynamikk avhengig av leie
Plaskende hjertelyd
Dyspné
Hoste
Cyanose
Peristaltikklyder i thorax
Dempning ved perkusjon
Hyperresonans ved perkusjon
Utspilt buk
Økt mengde peristaltikk
Fravær av tarmlyd         

Ved mindre rupturer, noe som er særlig typisk for skarpe skader, vil man oftere få et lengre 
intervall fra skadetidspunkt til rupturen gir symptomer. Pasienten kan i slike tilfelle ha smerter 
i øvre abdomen eller nedre thorax. Smertene kan være kroniske eller intermitterende. Noen 
pasienter har smerteutstråling til skulderen (Kehr´s tegn). Store måltider eller forstoppelse kan 
fremkalle smerter. Det kliniske bildet kan da mistolkes som magesår, koronarsykdom, 
galleblæresykdom eller forstoppelse (1).
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Forløp

Spontan tilheling?
Det foreligger ingen rapporter på spontan tilheling av rumpert diafragma hos mennesker. 
Herniering som komplikasjon til udiagnostisert penetrerende diafragmaskade er sjelden, og 
forekommer hos kun 0,015-0,06 % av pasienter med penetrerende thorax-skade (12) . 
Trykket i abdomen er høyere enn i thorax. På grunn av dette, vil ikke sårflatene i en ruptur 
møtes. En diafragmaruptur vil derfor ikke gro spontant, men heller bli større med tiden (7). 
Basso og medarbeidere beskriver en pasienthistorie der traumet skjedde 7 år før pasienten fikk 
symptomer. Denne pasienten hadde da økende tungpust av noen måneders varighet, før det 
ble påvist herniering av lever og galleblære - gjennom en 17cm stor defekt i diafragma (13). 
Dersom en slik skade ikke behandles er det stor fare for livstruende komplikasjoner (3). Alle 
som får påvist diafragmaruptur blir derfor operert. Dette behandlingsregimet har imidlertid 
blitt utfordret. Shatney og medarbeidere påførte 15-20 mm store  defekter i diafragma 
bilateralt på 16 griser. 15 (93 %) av dem tilhelte spontant. Shatney konkluderer med at 
pasienter med stikkskader i thorax i større grad bør behandles konservativt. 

Respiratorbehandling kan maskere en diafragmaruptur ved at det utsetter herniering. Det 
intrathoracale trykket er høyere ved kunstig enn naturlig åndedrett, og man får en mindre 
trykkgradient mellom thorax og abdomen (1). Repeterte mindre traumer som ved hosting, 
vektløfting, fedme og fødsler kan forstørre en ruptur som i utgangspunktet var liten, og gi 
symptomer lenge etter det opprinnelige traumet (11). Det er beskrevet ett tilfelle med 
høyresidig diafragmaruptur og leverherniering som hadde vært asymptomatisk i 50 år (14). 

Herniering
Den vanligste komplikasjonen ved diafragmaruptur er herniering. Hos pasienter med 
venstresidig skade er de vanligste hernierte organene ventrikkel, tykktarm, milt og oment. 
Lever, ventrikkel, oment og tykktarm er ofte involvert i høyresidige hernier. Det forekommer 
også at tynntarm, nyrer og pancreas hernierer gjennom en ruptur. Ventrikkel, colon 
transversus, lever og oment kan herniere ved rupturer inn til pericard.  En ruptur i diafragma 
som ikke blir oppdaget i den akutte fasen, kan gi hernie med obstruksjon, incarcerasjon eller 
perforasjon måneder til år senere. Selv om det er uvanlig, kan  akutt posttraumatisk 
diafragmaruptur føre til herniering med umiddelbar død. I slike tilfeller vil dødsårsaken være 
hjerte- og lungesvikt (1)  . Det er beskrevet at ved samtidig diafragmaruptur og pericardruptur, 
kan bukorganer herniere inn i hjerteposen og gi pericarditt. I dette tilfellet som Barrett 
beskriver hadde pasienten ST-elevasjoner på EKG og negativ CK-MB. EKG-forandringene 
gikk tilbake etter operasjon (15).

Hyppigheten av herniering av ulike organer. (Nurzal 2001)     
ventrikkel 31,8 % 
tykktarm 27,2 %
oment 15,9 %
tynntarm 13,6 %
milt 6,8 %
lever 4,5 %

Totalt 26 pasienter, kun 2 med høyresidig skade (16). I pasientmaterialer der flere av 
pasientene har høyresidig skade, ser fordelingen annerledes ut. Hos disse pasientene er 
herniering av lever og oment vanlig, mens ventrikkel og tynntarm er sjelden. Herniering av 
milt er ikke observert hos pasienter med høyresidig ruptur (1). Pancreas og nyrer kan også 
herniere, men det forekommer sjelden.

11



Bildediagnostikk av traumatisk diafragmaruptur

Postoperative komplikasjoner
Selve diafragmaskaden og kirurgi på diafragma er i liten grad årsak til postoperativ mortalitet. 
Det er de samtidige skadene som man ser ved diafragmaruptur som utgjør en trussel. 
Klassiske postoperative komplikasjoner er sepsis, multiorgansvikt, lungeemboli, empyem, 
pneumoni og abscess i peritoneum (1).

Assosierte skader
Diafragmaruptur ved stumpt traume er assosiert med flere andre alvorlige skader på thorax, 
abdomen og bekken. Isolerte diafragmarupturer er sjeldne, ved TDR sees annen skade i 95 % 
av tilfellene. Det skyldes gjerne at hvis skaden er av en slik art at diafragma rumperer, er det 
stor sannsynlighet at flere organer har blitt rammet av traumet (5). 

Abdomen
Skade på milten er den vanligste skaden av bukorganer ved venstresidig diafragmaruptur, det 
skjer i ca 60 % av tilfellene. Nyreskader og perforasjon av ventrikkel eller tarm er også 
vanlig. Leverskader sees hos 93 % av pasienter med høyresidig diafragmaskade og 24 % av 
de venstresidige TDR  (17). Perforasjon av ventrikkel og tarm og skader på krøset er vanlig 
ved perforerende traumer. Kontusjon av hulorganer forekommer ofte ved stumpe skader. 
Skader på nyrer og urinveier forekommer både i tilfeller med stumpe og skarpe skader. 
Insidensen varierer fra 5 til 15 %. Skader på blodkar er en fryktet skade som er assosiert med 
diafragmaruptur. Tilfeller med ruptur av de store kar som ligger peritonealt resulterer ofte med 
døden (5).

Thorax
Pneumothorax og costafracturer forekommer hos 90 % av pasientene. Ved brudd av 3 eller 
flere ribbein i serie, kan man få instabilitet i thoraxveggen, flail chest. Flail chest er en tilstand 
der området med knekte ribbein beveger seg motsatt retning av resten av thorax - paradoksal 
bevegelse. Flail chest og pleuravæske  forekommer hos om lag 50 %. Laserasjoner i lunge er 
vanlig i tilfeller med penetrerende traume mot diafragma. Lungekontusjon er ofte til stede ved 
stumpe skader mot thorax. Hyppigheten av aortaskader er rapportert til å være ca 5 %. Det er 
estimert at retningen og kraften på et traume som gir aortaruptur, er omtrent like stor som 
kraften som må til for å gi diafragmaruptur . Skader på hjerte og pericard er vanlig hos 
traumepasienter som ikke når frem til sykehuset i live. Blant traumepasienter som overlever, 
sees slike skader hos færre enn 1 % (1). 

Andre skader
Kreftene som må til for å gi et brudd i bekkenet er omtrent den samme som skal til for at 
diafragma skal rumpere. Bekkenfractur forekommer i omtrent halvparten av tilfellene med 
stump diafragmaruptur (18). Hyppigheten av diafragmaruptur ved bekkenfractur er ikke like 
stor, men man bør likevel tenke på diafragma ved denne skaden. Skader på columna er 
assosiert med TDR. Ved stumpe skader er det cervicalcolumna som hyppigst rammes. Ved 
skuddskader er thoracalcolumna ofte involvert. Hodeskader er vanlig ved diafragmaskade. 
Det forekommer hos 30 -60 % av pasientene og er årsak til umiddelbar død i inntil halvparten 
av tilfellene. Respirasjonssvekkelse ved hodeskade kan maskere en diafragmaruptur (1).
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Behandling
For hemodynamisk ustabile pasienter, blir diagnosen diafragmaruptur ofte stilt under kirugi. 
Før operasjon er det anbefalt at man tar røntgen thorax og/eller ultralyd (FAST) for å 
identifisere livstruende blødning. Stabile pasienter som i utgangspunktet ikke skal opereres, 
skal vurderes med tanke på kirurgi når diafragmaruptur oppdages. (1) 

Åpen kirurgi
Førstevalget for sirkulatorisk ustabile pasienter er laparotomi. Hvis bildeundersøkelser i 
forkant av operasjon viser alvorlige skader i thorax og ingen blødende bukskade, er 
thoracotomi førstevalg. Når man går inn gjennom thorax har man, i motsetning til bukkirurgi, 
kun tilgang til den ene diafragmahalvdelen. Det vil da være en mulighet for at en okkult 
diafragmaruptur oversees. 
Vanligvis kan rupturen sutureres. I noen tilfeller må man legge over en protese av gore-tex 
eller tilsvarende.  Løsriving fra utspring på costae vanskeliggjør kirurgien. Sekundær ruptur 
etter operasjon er sjelden. Omtrent halvparten av pasienter som først opereres gjennom 
thorax, blir i tillegg laparatomert. Motsatt tilfelle skjer vesentlig sjeldnere. (1)

Videoassistert kirurgi - Laparascopi og thoracoscopi
For sirkulatorisk stabile pasienter kan laparascopi eller thoracoscopi være et alternativ. Et 
problem med laparascopi kan være vanskeligheter med å fylle peritoneum med gass. Pasienter 
med multiple tidligere bukoperasjoner og adhesjoner er dårligere egnet til scop-kirurgi.

Ikke-kirurgisk behanding
Dyrestudier peker i retning av at små rupturer kan tilhele spontant (12).  Det er ingen sikre 
holdepunkter for dette i menneskestudier. Diafragmaskader kan være en inkomplett rift. Disse 
kan seessom intramuskulære hematom. Denne tilstanden er lite beskrevet i litteraturen og er 
muligens vanligere enn fullstendig diafragmaruptur. Slike skader trenger ikke kirurgi. 
Høyresidig liten diafragmaruptur, som ved knivstikk, kan i følge traumemanualen til UUS, 
antageligvis behandles ikke-operativt (19). Det oppgis ingen kilde for denne påstanden.
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Ulike modaliteter og traumeradiologi
Hos pasienter under 45 år, er traumer den tilstanden som tar flest liv. Store traumer tar liv på 
et forutsigbart vis. Blant de som dør umiddelbart skyldes det oftest blødning fra store kar eller 
skade på sentralnervesystemet. Pasienter som når sykehuset i live, kan dø innen kort tid av 
indre blødning. Mengden av bildeundersøkelser ved innkomst bør være omvendt proporsjonal 
med alvorlighetsgraden av traumet. Det vikigste formålet med bildediagnostikk på 
traumepasienter er å oppdage indre blødninger. Den neste målsetningen er å oppdage alle 
skadene som foreligger, for å kunne prioritere hva man skal behandle først og senere. 
Mortaliteten er høyest innen de første timene etter innleggelse. Det er en topp i 
mortalitetsraten etter 3 uker også. Disse pasientene dør hovedsakelig av infeksjon og 
multiorgansvikt. (20)

Røntgen
Ved konvensjonell røntgen tas bilder der man skyter røntgenstråler mot et objekt, og de 
strålene som går gjennom eller forbi objektet treffer en film som danner et bilde. 
Røntgenstråler er elektromagnetiske stråler med bølgelengde 10 - 0,01 nanometer. Hvor mye 
stråling som går igjennom forskjellige vev bestemmes av tettheten i vevet og atomnummeret i 
stoffene vevet består av. Denne reduksjonen av strålingen som går gjennom kroppen kalles 
attenuasjon. Røntgenstrålene sverter filmen. Det gjør at strukturer med høy attenuasjon 
fremstilles som hvitt på røntgen og strukturer med lav attenuasjon blir mørkegrå eller sorte. 
Forenklet kan man dele inn i 5 grupper med forskjellig attenuasjon. Fra lav til høy; luft, fett, 
bløtvev, ben, metall. For å skille forskjellige vev fra hverandre er det en forutsetning at de har 
ulik attenuasjon. (21)

Røntgen thorax
Standard røntgen thorax består av to projeksjoner. Stående posterior-anterior og sidebilde. Ved 
stående posterior-anterior (PA) står pasienten med fremre brystvegg mot røntgenfilmen og 
røntgenrøret er bak pasienten. Grunnene for at strålene skal gå den veien er at skulderbladene 
kan roteres mer unna og at hjertet blir mindre forstørret på bildet. Det gir økt nøyaktighet ved 
vurdering av hjertestørrelse. Bildet blir tatt stående for å unngå overdiagnostisering av 
breddeøket mediastinum. Gass samler seg høyt og væske lavt på et stående bilde. Det gjør det 
lettere å se for eksempel pleuravæske og fri gass under diafragma. Sidebildet gir ytterligere 
informasjon om lungene, særlig bakre deler av underlappene og bak hili. Man får videre 
kjennskap til en lesjons lokalisasjon. Sidebildet viser pleuraeffusjoner bedre og gir en god 
fremstilling av thoracalcolumna. For traumepasienter er stående røntgen thorax ofte vanskelig 
å få tatt, da pasienten kan være for skadet til å stå (21).
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Bilde 4: Røntgenbildet viser bekkenet til en 56 år gammel mann (pasient 6) som hadde falt 20m. De indre 
blødningene ble forsøkt stoppet med pakking av kompresser. De hvite trådene i bekkenet er metalltråder fra 
kompressene. Metall har høy attenuasjon, og derfor sees disse som hvitere enn de andre strukturene. Ben sees 
som gråhvitt og bløtvevet rundt bekkenet har noe lavere attenuasjon og blir grått. De sorte områdene øverst på 
bildet er uttrykk for luft i buken.

Røntgen thorax og thoraxanatomi
Stående PA-bilde: Trachea skal vises godt som en mørk struktur (luft) og ligger i midtlinjen. 
På høyre side av trachea er det en tynn parallell stripes som går ned til en lys konveksistet. 
Denne stripen er dannet av vena azygos. Vena cava superior kan sees som en rett linje som går 
over i høyre kant av hjertet. Høyre del av hjertet på et røntgenbilde består av høyre atrium. 
Det grenser mot høyre midtlapp. Høyre hilum skal ligge cirka midt mellom apex og 
diafragma. Hilum er dannet av hovedbronchus og pulmonalarterien. Venstre kant av 
mediastinum  er dannet av 3 konvekse former.  Den øverste er aortaknappen, dannet av arcus 
aortae. Nedenfor aortaknappen danner aorta en lys linje til venstre for spina. Denne linjen kan 
utviskes av patologi i venstre underlapp.  Den andre konveksiteten er dannet av 
pulmonalarterien. Den største og nederste konveksiteten er venstre hjerterand. Den dannes av 
venstre ventrikkel, bortsett fra i tilfeller med høyre ventrikkelhypertrofi. 
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Sidebilde; tas stående med armer horisontalt framover. Hodet på humerus må ikke mistolkes 
som oppfylning i lungeapex. Trachea sees som en luftfylt struktur i øvre del av thorax, midt 
mellom fremre og bakre brystvegg. Posteriort for trachea ligger bakre del av aortabuen. 
Trachea kan følges nedover til en rund oppklaring som er dannet av høyre og venstre 
lungehilus. Venstre pulmonalarterie danner en lys struktur posteriort og superiort for carina. 
Høyre pulmonalarterie kan skimtes som en lys struktur anteriort og inferiort for carina. Bakre 
hjerterand er dannet av venstre atrium og venstre ventrikkel. Høyre ventrikkel danner fremre 
hjerterand. Høyre pulmonalarterie danner en konveksitet langs øvre del av hjertet. (21)

Røntgen thorax og traumebildediagnostikk
Av traumepasienter tar man ofte liggende røntgen thorax. Da ligger man på ryggen og har 
røntgenfilmen under seg. Da er det motsatt side av kroppen som vender mot filmen enn ved et 
PA-bilde. Mediastinum fremstilles som bredere enn ved stående PA-bilde. Det skyldes både 
dilatasjon av vener og økt forstørring på grunn av røntgenstrålenes retning gjennom thorax. 
Hos pasienter med thoraxtraume vil man utelukke aortaruptur, og da kan et liggende rtg 
thorax gi falsk positiv mistanke/diagnose. Pleuravæske er vanskeligere å diagnostisere, da 
man ikke kan se et væskenivå på liggende bilde. Pneumothorax kan også være vanskeligere å 
se på et liggende rtg thorax. Bildet bør studeres grundig på jakt etter følgende; pneumothorax, 
hemothorax, hemopneumothorax, lungekontusjon, hematom i mediastinum, ruptur av 
diafragma og skjelettskader (ribbein, sternum og scapula). 

Funn ved traume på rtg thorax (21)
Pneumothorax:

- kontralateral mediastinumdeviasjon ved trykkpneumothorax
- hemopneumothorax sees ved et horisontalt væskenivå (på stående PA bilde).

Lungekontusjon:
- Flekkvis konsolidering som fremtrer innen timer etter traumet og forsvinner innen 4 
dager.
- Vanligvis assosiert med ribbeinsbrudd

Pneumomediastinum:
- Vertikale lyse drag i paratrachealt vev.
- Assosiert med subkutant emfysem, særlig i nakken
- Ofte samtidig pneumothorax

Ruptur i hovedbronchus:
- Pnemomediastinum
- Pneumothorax

Aortaruptur:
- Breddeforøket mediastinum
- Diffus aortaknapp og utvisking av andre strukturer i mediastinum
- Forskyvning av trachea og ventrikkelsonde mot høyre
- Forskyvning caudalt av venstre hovedbronchus
- Venstre hemothorax

Diafragmaruptur:
Se egen del om bildediagnostikk ved diafragmaruptur.
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Computertomografi (CT)
CT er en bildeteknikk som bruker røntgenstråler og en detektor til å fremstille bilder digitalt. 
Røntgenrøret og detektoren er montert på en trommel som pasienten ligger i sentrum av. 
Informasjon fra detektoren går til en datamaskin som analyserer informasjonen og lager et 
bilde. På grunn av at disse data blir computerbehandlet, kan man få økt kontrast på bildet 
mellom vev med forholdsvis lik attenuasjon - sammenliknet med konvensjonell røntgen. Det 
er  kontrastforskjeller som gjør at vi kan skille ulike strukturer fra hverandre på CT i likhet 
med andre modaliteter (21).

Som ved konvensjonell røntgen, går det lite røntgenstråler gjennom vev med høy tetthet. Det 
fremstilles som hvitt på bildet. Objekter med lav tetthet, blir mørkegrå eller sorte på CT-
bilder. For å få god kontrast mellom det objektet man skal studere og de omliggende vev, kan 
man justere kontrastforholdene på et CT-bilde. Ved å endre på slike vinduinnstillinger 
forandrer man hvilken attenuasjon som skal få en større del av spektret mellom sort og hvitt. 
For eksempel ved lungevindu, kan man skille mellom ulike lavattenuerende stukturer. Ved for 
eksempel mediastinumvindu, blir alle strukturer som har omtrent lik attenuasjon som lunger 
helt sort (21).

Tradisjonelle CT-maskiner (Computed Axial Tomography, CAT) tok en serie med scanninger 
av et tverrsnitt av kroppen, for så å flytte personen, og deretter ta et nytt snitt. Det gir snitt i 
transversalplanet - axiale snitt. I nyere maskiner, spiral CT, går denne scanningen 
kontinuerlig. Det området av pasienten som skal undersøkes forflyttes kontinuerlig gjennom 
trommelen, slik at de data man får ut av scanningen får en spiralform. Informasjonen kan 
reformateres til snitt i alle tenkelige plan. En annen vesentlig fordel med Spiral-CT er at 
undersøkelsen tar kortere tid enn CAT.  Det er særlig viktig i tilfeller pasienten bør holde 
pusten under undersøkelsen, og for pasienter som potensielt kan bli sirkulatorisk ustabile. På 
20-60 sekunder kan man få mye informasjon fra en spiral-CT (21). 

Svakheter og begrensninger ved CT
CT-scanning påfører kroppen ioniserende stråling. 
Intravenøs kontrast kan være forbundet med farer. Dette omtales i eget avsnitt.
Siden CT bruker vanlige røntgenstråler, er CT dårlig egnet til å undersøke strukturer som er 
omsluttet av benvev. Dette gjelder særlig sella turcica og bakre skallegrop (21).

CT og traumeradiologi
CT av hele kroppen er indisert hos pasienter med høyenergitraume. Man regner det som 
høyenergitraumer i følgende tilfeller:
- Fotgjengere påkjørt av bil
- Fall fra 6 meter eller mer (3 meter i Traumemanual fra UUS (19))
- Front mot front-kollisjoner
- Motorsykkelulykker
- Personer involvert i bilulykke der en eller flere dør, eller blir alvorlig skadet.
- Pasienter der klinisk mistanke gjør videre undersøkelser nødvendig. (21)
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CT thorax og  CT abdomen
Hemodynamisk ustabile pasienter bør opereres før  CT kan tas.
CT thorax brukes til å utelukke hematom i mediastinum hos pasienter med breddeøkt 
mediastinum på rtg thorax.
CT abdomen med kontrast oralt og i.v. er den beste bildeundersøkelsen for å diagnostisere 
skader i bukhulen. CT gir gode bilder av både intraperiotoneal væske og av organskader. Fri 
luft sees også. CT kan vise hematom i tarm/ventrikkelvegg. Blod sees som noe mindre 
attenuerende enn selve bukorganene. 

Miltskader; sees ved at lavattenuerende linjer separerer mer røntgentette miltfragmenter.
Leverskade; kan sees ved intrahepatisk eller ekstrahepatiske hematom. Hematomet kan være 
både mer eller mindre røntgentett enn levervevet. Laserasjoner fremstilles som 
lavattenuerende linjer i leveren.
Pancreastraume; kan sees som en lavattenuerende kløft i pancreas.
Tarmskader; kan sees som lokalisert veggfortykning, på grunn av hematom. I 60 % av 
tarmskader med perforasjon sees fri luft i bukhulen. Fri væske i bukhulen kan være 
høyattenuerende hvis det har kommet lekkasje fra GI-tractus av det oralt gitte kontrastmediet. 
Høyattenuerende blod, fra i.v. kontrast, kan sees i nærheten av skadd organ. Hvis vena cava 
inferior og nyrevenene ligger flate er det tegn på alvorlig sjokk.
(21)

Kontrast ved CT
Kontrastmediet ved CT-undersøkelser er en jodholdig væske. Denne gis intravenøst. 
Kontrastvæsken øker attenuasjonen i områder som har blitt forsynt med kontrastladd blod. 
Det fører til at det området som er fylt med kontrast blir hvitere enn normalt på bildet. Dette 
gir en god fremstilling av kar. Man kan ta bilder før, like etter og lengre tid etter at man gir 
kontrast. Det kan gi ytterligere informasjon om ulike objekters blodforsyning (21). 

Farer ved kontrast
Ved inntak av kontrast, er det en viss fare for en generalisert reaksjon, som er klinisk lik 
anafylaktisk reaksjon. Årsaker til denne reaksjonen er en IgE mediert immunrespons som 
fører til histaminfrigjøring, aktivering av komplementsystemet og lekkasje gjennom endotel i 
blodkar. Disse reaksjonene kan føre til sirkulatorisk kollaps, bronkospasme, lungeødem, 
oppkast og magesmerter. Slike alvorlige reaksjoner ser man hos 0,1 % av pasienter som får 
kontrast. Hos 5-8 % ser man mildere reaksjoner som utslett, rhinitt, hoste, urticaria, kløe, 
kvalme. Alvorlige reaksjoner på kontrastmediet behandles med oksygen, adrenalin og væske 
(21).

Ultralyd
Bildediagnostikk med ultralyd bruker lydbølger med frekvenser langt over hørbar lyd. Et 
ultralydapparat består hovedsakelig av en krystall (Piezoelectric crystal) som avgir 
høyfrekvente lydbølger når den blir tilført strøm. Disse lydbølgene spres i det undersøkte 
området og reflekteres tilbake til proben der krystallen sitter. Når krystallen treffes av 
lydbølgene avgir den elektriske signal, som igjen omdannes til bilder på en datamaskin. Ulike 
vevstyper reflekterer lydbølger forskjellig, og det er det som bestemmer hvordan strukturene 
fremstilles på bildet. Det som reflekterer lyden godt, har høy ekkogenisitet og omvendt. Ren 
væske reflekterer nesten ikke ultralyd. Høy ekkogenisitet sees som lyst grått eller hvitt på 
bilder. På grunn av at væske ikke reflekterer lyd, blir strukturer innenfor væskefylte rom 
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truffet av mer lyd. Disse områder fremstilles som spesielt hvite. (Acoustic Enhancement). 
Tilsvarende blir områder som ligger bak vev som reflekterer mye ultralyd fremstilt som 
ekkofattige, fordi lite lyd trenger gjennom vev med høyre ekkogenisitet - akustisk skygge 
(21).

Ultralyd avgir ingen ioniserende stråling. Det er en kvalitet som blir særlig verdsatt ved 
undersøkelse av barn og gravide. Kostnadene er lave og tilgjengeligheten er god. Mobilt 
utstyr er en fordel ved undersøkelse av dårlige pasienter (21).

Den største begrensningen ved ultralyd er at lydbølgene ikke trenger gjennom gass eller bein. 
Det medfører at ultralyd er dårlig til å undersøke lunger. Gass i tarm kan vanskeliggjøre 
visualisering av dype abdominalsturkturer. Hjernen kan ikke undersøkes på grunn av kraniet 
(21).

Ultralyd ved traume - FAST 
Focused assessment with sonography for trauma (FAST) er en rask undersøkelse som kan 
utføres på akuttstue. Målet er å screene for blødning i bukhulen eller hjertetamponade etter 
traume. Man ser etter fri væske fire forskjellige steder; rundt leveren, rundt milten, i pericard 
og i bekkenet. FAST er mindre invasiv enn peritoneal lavage. Hos ustabile pasienter fører 
positiv FAST til laparatomi i de fleste tilfeller. Når ustabile pasienter har negativ FAST, må 
man se etter blødning fra andre steder enn bukhulen. Stabile pasienter som får påvist 
blødning, bør undersøkes med CT for å videre utrede skaden. (22)

Magnetisk Resonans-tomografi (MR)
MR brukes i liten grad hos traumepasienter, og vil derfor kun bli beskrevet i delen om 
bildediagnostikk av diafragmaruptur.

Rutiner for bildeundersøkelser hos multitraumepasient på Ullevål 
universitetssykehus
Referanse Traumemanual UUS (19)

Rtg thorax og bekken
Røntgen thorax og Røntgen bekken tas på alle multitraumepasienter.
Rtg thorax tas liggende med anterioposterior strålegang. Denne undersøkelsens formål er å 
utelukke eller påvise pneumothorax, hemothorax og sentral karskade. En teknisk optimal 
liggende rtg thorax har 96 % negativ prediktiv verdi ved mistanke om aortaskade. Denne 
undersøkelsen vil påvise de fleste livstruende thoraxskader. Hvis undersøkelsen gjentas etter 
ca en time, er den omtrent 100 % sensitiv for akutt behandlingstrengende skade.

Nakke og rygg
Hos multitraumepasienter må teamleder eller nevrokirurg vurdere mulighet for nakkeskade.
Pasienter som er helt våkne, ikke påvirket av medikamenter eller rusmiddel, har ingen 
distraherende skader eller noen smerte eller symptomer fra nakken, kan man frikjenne for 
mistanken om skade. Hvis ikke alle disse punktene er oppfylt, vurderer man om risikoen er 
høy eller lav. Denne todelingen består i høyenergitraume og ikke-høyenergitraume. Ved høy 
risiko tas CT cervikalcolumna, hos stabil pasient og rtg cervicalcolumna i en sideprojeksjon 
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hvis pasienten er ustabil. Hos pasienter med lav risiko tas rtg cervicalcolumna i fem 
prosjeksjoner; sidebilde, frontbilde, to skråbilder og gapebilde.

Teamleder vurderer om ryggskader kan utelukkes. Dersom skade ikke kan utelukkes tas rtg 
thoracal-lumbal-sakral-columna på stue hvis pasienten er ustabil. Stabil pasient undersøkes 
med CT thoacolumbosacral-columna. Hvis det tas CT thorax-abdomen-bekken, kan 
columnaskader avklares på reformaterte bilder. Hvis det oppdages fracturer på røntgenbilder, 
må det tas CT når pasienten er stabilisert. 

CT undersøkelser av stabile pasienter
CT Caput gjøres uten kontrast for å se etter blodansamlinger. Indikasjoner for undersøkelsen 
er hodeskade med bevisthetstap, fokale nevrologiske utfall, penetrerende skade, pasient under 
2 år eller over 60 år, antikoagulasjonsbehandling, alvorlig ansiktskade, mistanke om 
barnemishandling.

CT Ansiktskjelett gjøres ved ansikt/orbitaskade.

CT cervicalcolumna. Tas av høyrisikopasienter og lavrisikopasienter der rtg ikke kan utelukke 
fractur.

CT thorax tas hos pasienter med høyenergiskade ("torso crush injuries"). Ved negativ rtg 
thorax fra Akuttstua, men positiv thoraxanamnese anbefales kombinasjonen CT 
thorax/abdomen/bekken. Ved negativ  rtg thorax og isolert buktraume anbefales kun CT 
abdomen/bekken. CT thorax er en meget god metode for å påvise aortaskade, pneumothorax, 
væske i pleura, lungekontusjoner, atelektaser og hematomer i mediastinum hos 
multitraumatiserte pasienter.

Ultralyd på akuttstue
FAST undersøker pericard og peritoneum med henblikk på væske/blod. Man ser etter om 
væskemengden er så stor at det kan være en medvirkende årsak til at pasienten er ustabil. 
Formålet med undersøkelsen er å gi et raskt ja/nei svar på denne problemstillingen, for å 
kunne vurdere om pasienten skal opereres med laparotomi akutt. Fri væske i bukhulen hos 
ustabile pasienter kan påvises med samme nøyaktighet som peritoneal lavage. Undersøkelsen 
utføres av radiolog. Teamleder kan erstatte FAST med peritoneal lavage ved behov.
Indikasjoner for FAST: Hemodynamisk ustabil pasient uten åpenbar laparotomiindikasjon, 
men der blødning må utelukkes.
Kontraindikasjoner: Åpenbar laparotomiindikasjon. Mangel på FAST-ekspertise.
Ulemper: Skiller ikke mellom tarminnhold, ascites eller blod. Vanskelig å tolke ved subcutant 
emfysem, adipositas og mye tarmluft.

Magnetisk Resonans-undersøkelse (MR)
Foreløpig er det få indikasjoner for MR i håndteringen av multitraumer. Siden undersøkelsen 
har liten plass i traumeradiologi, beskrives den ikke videre her. Se avsnitt om bildediagnostikk 
ved diafragmaruptur.
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Bildediagnostikk av diafragmaruptur
Flere normalkarakteristika ved diafragma gjør bildediagnostikk ved skade vanskelig. Deler av 
diafragma ligger gjerne inntil strukturer med lik attenuasjon, som lever og milt (3). Deler av 
diafragmakuplene er parallelle med transversalplanet, det gjør at CT-snitt i sagittalplanet og 
frontalplanet er bedre egnet til å vise defekter. Mange ulike normalvarianter kan føre til 
diagnostisk forvirring. De fleste diafragmarupturer etter stumpt traume er lengre enn 10 cm og 
lokalisert til de lumbale og intercostale utspringene og går radialt mot sentralsenen(23). 
Korrekt preoperativ diagnose hos pasienter med TDR sees hos 30-40 % av pasientene (11). 
Diafragmaruptur blir lett oversett hvis det ikke er andre indikasjoner for umiddelbar kirurgi, 
siden radiologiske funn på diafragma ofte tolkes som thoraxtraume (23). Diafragmaruptur bør 
utelukkes før man avslutter kirurgiske prosedyrer, da mortaliteten hos disse pasientene er økt 
når man stiller diagnosen senere (24,25). 

Røntgen thorax
Samtlige som har blitt utsatt for et stumpt eller penetrerende traume mot truncus, bør 
undersøkes med full-inspirasjons røntgen thorax (1). Ventrikkelsonde bør legges inn, og kan 
gi verdifull informasjon på røntgenbildet. Det kan være gunstig å ta bilder i ulike stillinger. 
Trendelenburgs leie gir økt intraabdominalt trykk, og kan derfor avsløre en diafragmaskade på 
røntgen. I en gresk studie av 18 pasienter, gav røntgen thorax diagnosen hos 16 (89 %) (26). 
Nchimi og medarbeidere regner den samlede sensitiviteten av suspekte og diagnostiske tegn 
på diafragmaruptur til å være ca 70 % for venstresidig skade og 50 % for høyresidig skade 
(1). Det fins ingen prospektive studier som tar for seg verdien av initial røntgen thorax for 
disse pasientene (Medline Ovid, søkeord; "prospective and diaphragm and imaging" og 
"prospective and diaphragm and trauma").

Diffust avgrensede diafragmakupler er et vanlig funn hos pasienter med TDR, men kan 
oppfattes som kontusjon eller hemothorax (27).

Ventrikkelsonde i thorax eller luftholdige bukorganer er funn som regnes som diagnostiske for 
diafragmaruptur. Andre funn som hevelse av diafragmakuppel, pleuravæske, atelektase, 
mediastinumdeviasjon og ribbeinsbrudd er suspekte på diafragmaruptur, men uspesifikke.

Problemer med røntgen thorax
Pneumothorax, dilatasjon av ventrikkelen og posttraumatisk pneumatocele kan mistolkes som 
luftholdige bukorganer herniert til thorax. Hevelse av diafragma kan skyldes sentral eller 
perifer nervelidelse. Ingen av disse tegnene er diagnostiske, men bør gi en mistanke om TDR 
som fører til videre undersøkelse. I retrospektive studier ser man gjerne et stort sprik mellom 
hvor mange som har hatt positive tegn på rtg thorax og hvor mange som har fått diagnosen 
preoperativt. Det er ikke uvanlig at pasienter med TDR ligger på respirator. Det gir økt trykk i 
thorax, og bidrar til å utjevne trykkforskjellen mellom thorax og bukhulen. Det er denne 
trykkgradienten som er drivkraften for herniering, når den er redusert, vil herniering 
forekomme i mindre grad. Dermed blir røntgenundersøkelsen og andre radiologiske 
undersøkelser mindre sensitive til å oppdage diafragmaruptur.
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Bilde 5, Ventrikkelsonde i thorax: Rtg thorax hos en 58 år gammel kvinne (pasient 3) med stump skade mot 
thorax og abdomen. Pilene peker på ventrikkelsonden. Den er går ned i bukhulen og opp i ventrikkelen som 
ligger i venstre thorax bak hjertet. Dette funnet var diagnostisk hos denne pasienten. Forøvrig hadde pasienten 
multiple costafracturer begge sider. Ingen pneumothorax.

Computer Tomografi (CT)
Hvis man ser tegn til hevelse av høyre diafragmakuppel, bør dette gi mistanke om TDR og 
hepatothorax. Ved hepatothorax viser røntgen thorax og CT i transversalplanet (axial) ingen 
spesifikke tegn, kun hevelse av høyre diafragmakuppel (28).
En frisk diafragma skal fremstilles som en tynn, veldefinert struktur som skiller bukorganer i 
sentrum mot perifere thorax-strukturer. En skadd diafragma vil kunne avbildes som fortykket 
både i knutete varianter og med jevn overflate. Leung og medarbeidere utførte en retrospektiv 
studie, og kan derfor ikke utelukke at pasienter med skadd diafragma uten ruptur kan ha 
fortykkelse på grunn av blødning og ødem. De mener derfor at fortykkelse av diafragma øker 
sensitiviteten ved CT-undersøkelse. Spesifisiteten ved de andre tegnene er godt dokumentert 
som god, men de har lav sensitivitet (29).
Rees og medarbeidere har gått igjennom et lite pasientmateriale med høyresidige TDR. De 
beskriver to varianter av "collar sign". "Hump sign" beskriver en avrundet del av leveren som 
buler inn i thorax. Det andre er "band sign", en lineær oppklaring langs de opprevne kantene 
av diafragma. I deres studie av 12 pasienter var "hump sign" tilstede hos 10 av pasientene og 
det vanligste funnet (8). Nchimi og kolleger har i en større studie (179 pasienter inkl 11 med 
høyresidig skade) funnet at fokal defekt, fortykkelse av diafragma og fravær av visualisering 
er tegn på CT som samlet har en sensitivitet på 100 % (30).
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Høyre diafragmakuppel står normalt noe høyere enn venstre. Blant 50 pasienter med stump 
skade av thorax og/eller abdomen uten diafragmaskade var gjennomsnittlig høydeforskjell 
mellom høyre og venstre side 1,75 cm. Hvis den høyre ser ut til å stå 4 cm eller mer over den 
venstre, er det suspekt på diafragmaskade (8). 

CT-tegn:
synlig defekt
ikke synlig diafragma
herniering av bukorganer
herniering av bukfett
«collar sign» (innsmaling av hernierte organer)
fortykkelse av diafragma (29)
Fravær av lungevev mellom bakre vegg i thorax og de øvre bukorganer. «dependent viscera 
sign»
høydeforskjell mellom diafragmakuplene
Både pneumothorax og pneumoperitoneum
Både hemothorax og hemoperitoneum

Problemer ved CT-bildediagnostikk
Samtidige funn som pleuravæske, atelektase og peritonealvæske vanskeliggjør tolkninger av 
CT-bilder, men umuliggjør det ikke. Diafragma har noe høyere attenuasjon (29). Et axialt CT-
snitt har en tykkelse på ca 5 mm, noe som tilsvarer gjennomsnittstykkelsen på diafragma (4). 
Det gjør fravær av visualisering til et funn som er vanskelig å tolke. Som figur 2 viser, er de 
fleste rupturer ved stump skade lokalisert i tilknytning til sentralsenen, som er enda tynnere 
(ca 1 mm). Da kan man tenke at det er et problem at CT-snittene på axiale snitt ikke blir tynne 
nok.  Som ved røntgen thorax reduserer respiratorbehandling sensitiviteten på undersøkelsen. 
Blant disse pasientene har færre diagnostiske funn på CT (14 %) (9). Fortykkelse av 
diafragma kan være et normalfunn hos eldre, det kan gi opphav til falskt positive (1).  

Ultralyd
Pasienter med stumpt traume mot thorax og abdomen blir undersøkt med den standardiserte 
Focused Abdominal Sonography for Trauma (FAST). Denne undersøkelsen omfatter i 
utgangspunktet ikke diafragma. FAST gir gjerne et bilde av diafragma hvis traumekirurgen vil 
vite om det er væske i thorax. Det gir en mulighet for å diagnostisere TDR. Jo mer 
pleuravæske, desto bedre er ultralyd til å visualisere diafragma. Fordeler med ultralyd er 
muligheten til å undersøke i mange plan og at det gir god romlig oppløsning  (high spatial 
resolution).
Hos noen kan man visualisere bukorganer i thorax. Man kan se en flik av diafragma som viser 
defekt. Blaivas og medarbeidere var de første til å beskrive fravær av bevegelse som en 
markør for diafragmaskade. I deres artikkel presenteres tre sykehistorier med stump skade 
mot thorax og venstresidig TDR. Alle disse hadde nedsatt bevegelse av diafragma på venstre 
side sammenliknet med høyre (27) . 

Problemer med ultralyd
Reproduserbarheten ved en ultralydundersøkelse er ikke like god som andre modaliteter. 
Ultralyd er dårlig egnet til å undersøke luft, benete strukturer og strukturer i dypet. Når 
luftfylte lunger ligger inn i mot diafragma, kan det være umulig å se om den har defekter eller 
ikke. Pneumothorax, subkutant emfysem og luft i ventrikkel vanskeliggjør 
ultralydundersøkelse. Pasienter som har sterke smerter i thoraxveggen og abdomen kan være 
vanskelige å undersøke (1).
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Bilde 6: Dette CT bildet av abdomen viser store subcutane emfysem hos en 61 år gammel kvinne (pasient 5). 
Slike luftlommer reflekterer lyd dårlig, og vanskeliggjør derfor ultralydundersøkelser. CT-undersøkelsen gav 
ikke diafragmarupturdiagnosen hos denne pasienten.

Magnetisk Resonans-tomografi (MR)
MR er godt egnet for utvalgte pasienter. Det kan gi bedre bildekvalitet og en mer presis 
diagnose enn de andre metodene. Andre fordeler er at MR gir mulighet for direkte scanning 
av sagittal og frontalplan. Oppløsningen på MR bilder er høy. Muligheten for "respiratory 
gating" gjør at man kan få bilder som gir informasjon om diafragmas bevegelser. Cardiac og 
respiratory gating gjør at man kan ta mange bilder på samme tidspunkt i hjerte- og 
respirasjonssyklus. Dette er en nødvendig egenskap for å få gode MR-bilder av diafragma. En 
annen åpenbar fordel er at MR ikke avgir ioniserende stråling. Det er særlig viktig for 
pasienter som skal gjennomgå mange bildeundersøkelser - som traumepasienter ofte skal. 
Intravenøs kontrast er unødvendig ved undersøkelse av diafragma (1). Valsalvamanøver kan 
gi økt verdi til undersøkelsen ved at skaden på diafragma og herniering blir tydeligere (11). 

Tegn til diafragmaruptur på MR:
- Tap av kontinuitet i flere plan
- Herniering av fett eller organer
- Tap av homogenitet i diafragma

MR er nyttig for pasienter som er sirkulatorisk stabile, der man har mistanke om 
diafragmatruptur og vil bekrefte/avkrefte dette. Sensitiviteten og spesifisiteten ved MR er høy 
(17).

Problemer med MR
Hovedproblemet med MR er at traumatiserte pasienter ofte ikke er hemodynamisk stabile nok 
til å undersøkes med MR. Artefakter på bildene kan misoppfattes som diafragma, og dermed 
gi opphav til feil i diagnostikken (1). MR er en kostbar undersøkelse.
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Presentasjon av eget pasientmateriale
Utvalg av pasientmateriale
Størrelsen på utvalget ble valgt etter råd fra veileder. Målet med oppgaven har vært å belyse 
hvordan diagnosen diafragmaruptur stilles radiologisk. Størrelsen på utvalget er tilpasset 
deretter. De 12 pasientene som er inkludert er de 12 siste med skarpt eller stumpt traume med 
diafragmaruptur ut i fra en liste over diafragmaskadde pasienter i traumeregistret. Det er gjort 
to unntak. I det opprinnelige utvalget var to av pasientene diagnostisert og behandlet på andre 
sykehus enn Ullevål universitetssykehus. Det ble derfor ikke mulig å finne ut hvordan disse 
hadde fått diagnosen diafragmaruptur, og de ble derfor ekskludert. De to neste pasientene på 
listen ble dermed inkludert i materialet. Skadedato for pasientene er fra 19.06.2004 til 
14.07.2005. 

Alle pasientene med unntak av pasient 10 ble undersøkt med rtg thorax på UUS. Denne 
pasienten ble primært brakt til Bærum sykehus av tilfeldig forbipasserende, der det ble lagt 
inn thoraxdren og pasienten ble intubert. Det foreligger ingen bildeundersøkelser av pasienten 
i de pasientopplysningene som har vært til tilgjengelige. Vi vurderte derfor om pasienten 
skulle ekskluderes fra denne gjennomgangen. Men vi anså det som verdifull informasjon, at 
man ikke har bilder av alle pasientene. Pasienten ble nødthoracotomert og nødlaparotomert 
uten at man oppnådde kontroll, og pasienten døde under operasjon.

Materialet som er gjennomgått har bestått av røntgenrekvisisjonene, bildebeskrivelsene, 
bildematerialet og traumeregistrerts sammendrag av pasientenes skader, behandling og forløp. 
Når det gjelder pasient 1 og 2, har innkomstnotat, operasjonsbeskrivelser og epikriser for de 
to pasientene blitt gjennomgått.

Sjelden diagnose
De 12 pasientene som er inkludert i denne oppgaven og den ene av de to pasientene som ble 
ekskludert i fra denne gjennomgangen, er samtlige pasienter med denne diagnosen som har 
vært innlagt på UUS i den oppgitte perioden på ca 13mnd. UUS er traumemottak for ca 2 
millioner mennesker. Det gir en insidens på ca 0,60 pr år/100 000 personer. UUS mottar ca 
900 traumepasienter i året. Ut i fra dette pasientmaterialet har 1,3 % av traumepasientene 
diafragmaruptur. Man kan anta at en betydelig andel av pasienter med diafragmaruptur ikke 
når frem til sykehus i live, og derfor ikke blir regnet med.
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Tabell 1. Overlevelse, alder og skademekanisme

Kjønn Alder Årsak/Skademekanisme Overlevelse
Pasient 1 M 20 Bilulykke; front mot front lever
Pasient 2 M 61 Knivstikk lever
Pasient 3 K 58 Bilulykke; front mot front lever
Pasient 4 M 78 Skutt med hagle i abdomen 24 timer
Pasient 5 K 61 Bilulykke; front mot front 45 dager
Pasient 6 M 56 Fall fra 20 meters høyde under 2 timer
Pasient 7 K 71 Bilulykke; front mot front 31 dager
Pasient 8 M 36 Knivstikk lever
Pasient 9 M 76 Knivstikk over 3 år
Pasient 10 M 28 Knivstikk under 5 timer
Pasient 11 M 58 Bilkollisjon INA 14 dager
Pasient 12 M 24 Knivstikk under 2 timer

Av 12 pasienter er det kun 4 som lever pr. februar 2008. Pasient 9 døde ca 3 år etter ulykken, 
og årsaken er ukjent. På grunn av pasientens høye alder og andre tidligere sykdommer, er det 
overveiende sannsynlig at han døde av annen årsak enn knivstikket 3 år tidligere.
Ingen av pasientene som var involvert i bilulykker døde innen det første døgnet etter skaden. 
De tre som døde uker etter skaden inntraff døde av infeksjoner. Samtlige av de med 
penetrerende skade mot diafragma som omkom, døde i løpet av det første døgnet. Den ene 
pasienten med fallskade døde raskt etter skadetidspunktet. Dette materialet gir ingen 
informasjon som tyder på forskjell i dødelighet blant de to variantene av diafragmaruptur.

Alderen varierer fra 20 til 78 år. Gjennomsnitt og median er hhv 52 og 58 år. 

Tabell 2. Bløtvevsskader

Bløtdelskader Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas 5 Pas 6 Pas 7 Pas 8 Pas 9 Pas 10 Pas 11 Pas 12

Aortaruptur +

Extremitet bløtvevskade + +

Hjerneskade +

Hjerteskade +

Leverskade + + +

Lungeskade + + + + + + +

Miltskade + + +

Pneumomediastinum +

Pneumopericard + +

Pneumoperitoneum +

Pneumothorax + + + + + + + +

Subcutant emfysem + + + +

Tykktarmskade + +

Ventrikkelskade +

Penetrerende/Stump S P S P S S S P P P S P

26



Bildediagnostikk av traumatisk diafragmaruptur

Tabell 2 viser hvilke skader pasientene hadde i tillegg til diafragmarupturen. Samtlige hadde 
minst en annen bløtdelskade. I gruppen med ofre for stump skade, varierte antall 
bløtdelskader i tillegg til diafragmarupturen fra 1-3. Pasientene med stumpe skader hadde fra 
4 til 6 bløtdelskader i tillegg til diafragmaskaden. Den hyppigst forekommende skaden var 
pnemothorax, som man så hos 8 av de 12 pasientene.  7 av pasientene hadde lungeskade, 
derav 6 lungekontusjoner og en laserasjon av høyre lunge. Tre personer hadde miltskade, dvs i 
50 % av de med venstresidig skade, noe som er helt i tråd med større studier (1). Av de med 
høyresidig skade hadde kun 3 leverskader (50 %), dette oppgis i andre studier til å være 93 % 
(1,18). Ingen av pasientene med venstresidig diafragmaruptur hadde leverskade, hos denne 
gruppen er forekomsten av leverskade oppgitt å være 24 % (18). Disse tallene er kun ment å 
illustrere skadepanoramaet hos disse pasientene. Det behøver ikke å være uttrykk for et reelt 
avvik i forekomst av de ulike skadene sammenliknet med de refererte studiene. 

Tabell 3. Skjelettskader
Skjelettskader Pas 1 Pas 3 Pas 5 Pas 6 Pas 7 Pas 11

Costafractur + flail chest flail chest flail chest + +

Zygomaticusfractur +
Humerusfractur +

Basisfractur +

Claviculafractur + +
Bekkenfractur + + +

Fractur i cervicalcolumna +

Fractur i lumbalcolumna +
Fractur i fotknokkel +

Femurfractur +

Alle pasientene med stumpt traume mot thorax og abomen hadde 2 eller flere ulike 
bruddskader. Samtlige hadde costafracturer. Den sterke assosiasjonen til costafractur er kjent i 
de publikasjoner som foreligger. Det er oppgitt at ca 50 % av pasienter med stump 
diafragmaruptur får ustabil thorax og flail chest (1). Her har 3 av 6 pasienter multiple 
costafracturer og flail chest, noe som er helt i tråd med litteraturen.

Bilde 7.
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Bilde 8.

Bilde 9.

Bilde 7-9: CT-bilder i 3 forskjellige nivåer hos en 58 år gammel kvinne (pasient 3). Hun var involvert i en front 
mot front-kollisjon der 2 personer døde umiddelbart. Hun hadde costafractur i venstre costa 1 medialt baktil og 
venstre costae 3-10 baktil. På høyre side hadde hun fractur av costa 2-4. CT-bildene viser costafracturer i 7. costa 
(bilde 7) ,8. costa (bilde 8), og 9. costa (bilde 9) Få av disse fracturene er synlige på rtg thorax. Rtg 
thoraxbeskrivelsen nevner ikke skjelettskader.
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Tabell 4. Funn på rtg thorax
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas 5 Pas 6 Pas 7 Pas 8 Pas 9 Pas 10 Pas 11 Pas 12

ja nei nei nei nei nei ja nei nei - nei nei 2

nei nei ja nei nei nei nei nei nei - nei nei 1

nei - nei nei nei nei - nei nei 3

Diffus diafragma ja nei ja ja nei ja ja ja ja - nei - 7

ja nei nei nei nei nei ja nei nei - nei - 2

Pleuravæske ja nei ja ja nei - - nei - - - ja 4

Uskarp hjertekontur ja nei nei nei nei nei ja nei nei - ja - 3

Discoide atelectaser på lungebasis nei nei nei nei nei - nei nei - - nei - -

Lokalisasjon (Hø/Ve) V H V V H V V H V H H H V=6, H=6
Penetrerende/Stump S P S P S S S P P P S P

Diagnose Rtg th Kir Kir Kir Kir Rtg th Kir Kir Kir Kir Kir

Antall pasienter 
med funnet

Luft- eller væskefylt viscera over 
diafragma

Enden på ventrikkelsonde over 
diafragma

Elevasjon av skadd diafragma, 
høydedifferanse

Ja, 
8cm

Ja, 
9cm

Ja, 
6cm

Forskyvning av mediastinum til 
motsatt side

Rtg th 
/CT

Rtg thorax=3    
Operasjon=9

Denne oversikten viser hvilke funn som indikerer diafragmaruptur som var til stede hos hver 
enkelt pasient. De 3 øverste tegnene ansees som høygradig suspekte og tilnærmet 
diagnostiske. De resterende tegnene er kun assosiert med diafragmaruptur og har en vesentlig 
lavere spesifisitet. Der det står "-", er det vanskelig/umulig å avgjøre om funnet er tilstede 
eller ikke. Bildet av pasient 6 fremstiller ikke hele venstresiden av thorax. Røntgenbildet av 
pasient 12 er av noe redusert kvalitet da pasienten har en underarm over thorax på bildet. I 
tillegg ble bildet tatt for høyt, og deler av diafragma kommer ikke med på bildet. Pasient 10 
hadde ingen rtg thorax-undersøkelse.

Som tabell 4 viser er det sparsomt med funn på rtg thorax hos et flertall av pasientene. Kun 3 
av pasientene fikk diagnosen ved bildediagnostikk. Hos pasient 3 står det i rtg thorax-
beskrivelsen at det er "mulig diafragmaruptur". I samråd med veileder har jeg valgt å tolke det 
som at diagnosen er satt ved rtg thorax. 
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Bilde 10: Røntgen thorax hos en 36 år gammel mann (pasient 8) som hadde blitt stukket med kniv i høyre side 
av thorax. Bildet viser høystand av diafragma på høyre side. Diafragma står normalt noe  høyere enn venstre. 
Her står høyre side 6 cm høyere enn venstre, noe som er suspekt på diafragmaskade. Medialt er høyre 
diafragmakuppel noe diffus.

Bilde 11: Dette bildet viser også thorax hos pasient 8. Her er han operert, og man kan se at høyre 
diafragmakuppel står lavere enn på forrige bilde. 
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Tabell 5. Funn på CT
Pas 3 Pas 5 Pas 11

nei nei nei

Synlig defekt nei ja

Herniering gjennom defekt nei nei

Collar sign* nei nei nei

Fortykkelse av diafragma ja nei

Dependent vicera sign** ja nei nei

Fri luft i både thorax og abdomen nei ja ja

Blod i både thorax og abdomen ja ja ja

Side (høyre/venstre) V H H

Fravær av visualisering av en halvside av 
diafragma

ja, ser 9cm 
defekt

ventrikkel, 
milt, tarm

1,4 cm 
sentralt

Tabell 5:  *=En innsnevring av et bukorgan som er herniert gjennom diafragma. Ingen av pasientene i denne 
pasientgruppen hadde dette tegnet på CT. ** = Fravær av lungevev mellom øvre abdominalorganer og bakre 
thoraxvegg. CT førte til diagnosen kun hos pasient 3.

Kun 3 av pasientene ble undersøkt med CT før de ble operert. Det kan sees som et uttrykk for 
at denne gruppen pasienter ofte må opereres før de utredes fullstendig radiologisk. Bare hos 
pasient 3 ble diafragmarupturen sett på CT-bildene. CT bildene hos pasient 11 viser 
diafragmaruptur, men funnene på bildene er vanskelige å se. Hos pasient 5 kan ikke CT vise 
noen sikre tegn til diafragmaruptur. De 6 øverste funnene skal gi en sterk mistanke om 
diafragmaruptur, mens de to nederste er bare moderat suspekte på diafragmaruptur. 

Tabell 6. FAST - Ultralyd Abdomen

Funn ved FAST

Pasient 1

Pasient 2 Ingen pericardvæske eller intraabdominal væske.

Små mengder væske i abdomen. Mulig små mengder 
pericardvæske.

Formålet med FAST, er som tidligere nevnt, å se etter blødninger i bukhule og pericard. Det er 
beskrevet i litteraturen at denne undersøkelsen er god til å se etter diafragmaskade, men det 
krever at undersøkeren bevisst tar seg tid til å lete etter diafragmaskade (27). På UUS er 
diafragmaundersøkelse ikke en del av denne prosedyren (19). Som tabell 6 viser, var ikke 
denne undersøkelsen medvirkende til å gi diagnosen i noen av de to tilfellene der FAST ble 
benyttet.
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Pasienthistorier

Pasient 1: 20 år gammel mann skadet i front mot front kollisjon.
Initialt var han bevisstløs, senere GCS 12 under transporten. Han ble intubert p.g.a. 
ryggsmerter. Initialt 70mmHg i systolisk blodtrykk og manglende perifer puls. Han fikk 
væske med rescue-flow og responderte godt på dette. To timer etter ulykken ankom pasienten 
til Ullevål u.s. med luftambulanse. Pasienten var lett å ventilere og ble raskt sirkulatorisk 
stabil etter ankomst til UUS. Status ved innkomst: Blodtrykk 124/80, puls 95, stabil thorax, 
noe stramming i abdomen. Pasienten ble stabilisert med BT på rundt 100, men var imidlertid 
tachycard. Det ble utført diagnostisk lavage. Ved åpning kom det ikke blod umiddelbart, men 
lavagevæsken var tydelig blodtilblandet ved retur.

Bilde 12: Pasient 1. Dette bildet viser herniering av ventrikkel gjennom en venstresidig diafragmaruptur. Man 
kan også se forskyvning av mediastinum mot høyre side. Ved innkomst ble det tatt tre rtg thoraxbilder med 10 
minutters mellomrom. Dette er det første av disse. Det siste i denne serien kan sees på side 1.
 
Undersøkelser: Diagnosen diafragmaruptur ble stilt på rtg thorax. Røntgen thorax like etter 
innkomst viste venstresidig diafragmaruptur og viscera i venstre hemithorax. Venstresidig 
pneumothorax. Bredt mediastinum med usikker aortakontur. Dette gav sterk mistanke om 
aortaruptur. FAST-undersøkelse ved radiolog viste muligens litt væske ved leveren , mulig 
pericardvæske, men dette var usikkert. Røntgen bekken var normalt. Pasientens situasjon ble 
vurdert som såpass stabil at han ble undersøkt med angiografi for å avklare mistanken om 
aortaruptur. Angiografi (se bilde 11) viste aortaruptur på vanlig sted, etter arteria subclavia-
avgangen. Pasientens systoliske blodtrykk ble holdt under 110 mmHg. Kort tid etter dette ble 
pasienten operert. 
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Bilde 13: Angiografi av aorta hos pasient 1. Her sees en 4-6cm lang aortaskade med disseksjon. Lesjonen ligger 
proximalt inn mot arteria subclavia sinister.

Behandling og forløp: Pasienten ble først laparotomert. Abdominal tilgang via midtlinjesnitt 
fra os xiphoideus til suprapubis. Relativt lite blod i abdomen. Ved inspeksjon av abdomen, 
fant man at ventrikkel og colon transversum hadde herniert til thorax. Det var en 10 cm stor 
rift i diafragmas bakre del. Forsiktig ble alle organer lagt ned i abdomen og diafragma ble 
sydd fortløpende. Lever og høyre diafragma var intakt. Milten ble fjernet. Det ble foretatt 
posterolateral thoracotomi og innlegging av rørgraft. Etter avklemmingen av aorta ble løsnet 
hadde pasienten 3-5 minutter med sirkulasjonsstans. Det ble foretatt intern hjertekompresjon, 
og defibrillering. Pasienten fikk normal sirkulasjon kort tid etter dette. Forløpet etter 
operasjon var preget av bilateral pneumoni og ARDS-utvikling. Det var hurtig oppvekst av 
Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus og Candida albicans i trachealsekret. Dette 
ble behandlet med Meronem og Diflucan. På slutten av oppholdet fikk pasienten fysioterapi to 
ganger daglig, og kunne mobiliseres fritt. Etter 21 dager på UUS kunne pasienten overflyttes 
til pasientens lokalsykehus.
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Bilde 14: Pasient 1, postoperativt bilde. Dette bildet er tatt 12 timer etter innkomst til UUS. Her er 
abdominalorganene, som man kunne se i thorax på bilde 13, lagt tilbake til bukhulen. Difragma er suturert. Aorta 
er her reparert med rørgraft. Mediastinum sees som smalere enn på innkomstbildet.
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Pasient 2: 61 år gammel mann knivstukket i brystet.
Han har en voksen datter med psykiatrisk lidelse som ble aggressiv og stakk ham med en 
brødkniv. Han var våken og klar ved ankomst.  Pasienten var kald og klam, puls var på 60-
80/min og blodtrykk 140mmHg som gikk ned til 120mmHg. Man lokaliserte et knivstikk i 5. 
intercostalrom. Stikkåpningen var 3 cm bred. Innstikkskanalen ble sondert med en finger, og 
man kunne kjenne abdominalveggen. Hemoglobin ved innkomst: 11,6. Han har kjent 
hypertensjon og bruker Isoptin og Albyl-E, for øvrig tidligere frisk.

Undersøkelser: Røntgen thorax viste sløring av høyre hemithorax. Det var skarpe 
diafragmakonturer, frie sinus laterales og veggstående klare lunger. Røntgenbildet viste ingen 
tegn til diafragmaskade. På grunn av sløringen av høyre hemithorax ble det lagt inn 
thoraxdren. FAST viste ingen pericardvæske eller intraabdominal væske.

Bilde 15: Rtg thorax ved innkomst av pasient 2. Bildet viser normalt stort hjerte. Skarpe diafragmakonturer. Frie 
sinus laterales. Veggstående klare lunger. Thoraxdren på høyre side.

Behandling og forløp: Diagnosen diafragmaruptur ble stilt under operasjonen. Ved sondering 
av stikkanalen så man at denne gikk intraabdominalt, derfor indikasjon for laparotomi. 
Abdomen ble systematisk undersøkt og man lokaliserte en diafragmaskade på høyre side med 
en underliggende lesjon i lever. Ingen videre blødning fra leverlesjonen etter pålegg av 
Tacosil kompresser. Diafragmariften ble suturert. Hemoglobin postoperativt var 8,8. Han kom 
seg greit, thoraxdren seponeres første gang 4 dager etter innleggelse, pneumothorax 
reproduseres og han får ny drensinnleggelse. Thoraxdrenet seponeres igjen den 8. dagen. Etter 
dette hadde han veggstående lunger. Ved utreise var hemoglobin på 10,3. Pasienten ble 
utskrevet tilbake til hjemmet etter 8 dager på UUS, med sykemelding i 1 måned. 
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Oppsummering av eget pasientmateriale

Disse pasientene illustrerer en gruppe pasienter med alvorlige skader og høy mortalitet (jfr 
tabell  1-3). Fordelingen mellom venstresidige og høyresidige skader er 50 % av hver. Blant 
de 6 med ruptur etter stump skade hadde 4 venstresidige skader og 2 høyresidige skader. Et så 
lite materiale alene vil ikke gi noen sikre funn når det gjelder en slik fordeling, men her er 
fordelingen mellom venstre og høyre 2:1, noe som er i samsvar med andre studier (1,18). 
Fordelingen mellom stumpe skader og penetrerende traumer er også like mange av hver.

Pasientene med venstresidige rupturer hadde flere funn på rtg thorax. Totalt i gruppen med 
venstresidige rupturer var det 5 høysuspekte funn og 13 funn av den mindre suspekte typen. 
Hos de med høyresidig ruptur var tilsvarende tall hhv 1 og 3. De som hadde skade etter 
stumpt traume hadde 5 høygradig suspekte funn og 10 moderat suspekte funn. Den andelen 
pasienter med penetrerende traume hadde 1 høygradig suspekt funn og 5 moderat suspekte 
funn. Den ene pasienten som hadde et høygradig suspekt tegn til diafragmaruptur på rtg 
thorax, der dette ikke førte til diagnosen, hadde høyresidig skade. Både pasient 8 og 11 hadde 
høygradig suspekte funn på hhv rtg thorax og CT. Disse ble ikke beskrevet i den akutte 
situasjonen. Begge disse pasientene hadde høyresidige skader

Alle de 3 som fikk diagnosen ved bildediagnostikk, hadde skade på venstre side. De hadde 
også til felles at alle disse hadde vært involvert i en front mot front-kollisjon med bil. Disse 
diafragmarupturene, som ble oppdaget på rtg thorax, var ca 10 cm lange, og det forelå 
herniering av bukorganer. De to andre pasientene som fikk skaden i bilulykke, og som ikke 
fikk diagnosen på rtg thorax hadde høyresidige skader. 

CT-undersøkelsen hadde i dette pasientmaterialet en perifer posisjon når det gjelder å gi 
diafragmarupturdiagnosen. I den akutte situasjonen var det hos kun 1 av 3 man så 
diafragmaruptur på CT, og i det tilfellet var det allerede kjent fra rtg thorax. Men det var bare 
1 av de tre CT-undersøkelsene som ikke var diagnostiske da vi vurderte bildene i etterkant.  

Av disse pasientene fikk samtlige diagnosen innen et døgn etter skadetidspunkt. 
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Diskusjon
Traumatisk diafragmaruptur er en vanskelig diagnose å stille. Det skyldes både at denne 
tilstanden har få kliniske symptomer og at disse er maskert av andre skader. Diagnostikken 
kompliseres ved at rtg thorax har forholdsvis lav sensitivitet (1,8). Diafragmaruptur bør 
mistenkes hos alle med stumpt eller skarpt traume mot thorax eller abdomen (16,25) 
Pasienthistorie 2 illustrerer en typisk historie med penetrerende traume og totalt fravær av 
ruptursuspekte funn på bildeundersøkelsen. I en studie av Esme og medarbeidere (25) ble 78 
% av diafragmarupturene oversett ved første innleggelse. I dette materialet fra UUS ble ingen 
av pasientene med denne diagnosen oversett ved første innleggelse. Årsaker til dette kan 
skyldes at det er rutine å palpere hele diafragma under operasjon. En stor andel av 
diafragmaskader blir diagnostisert på den måten. I tilfeller med stikkskader mot lunge og 
lever er det ikke alltid indikasjon for kirurgisk behanding (19), i slike tilfeller er det er lett å 
overse en diafragmaruptur (25). 

I pasientmaterialet i denne gjennomgangen er insidensen av høyre- og venstresidige skader 
lik. Rees og medarbeidere oppgir at høyresidig ruptur forekommer i 11-39  % av tilfellene (8). 
Fordelingen mellom stumpe og penetrerende skader er her 50 % av hver. Denne fordelingen 
varierer mye ut i fra både forekomst av voldelig kriminalitet og trafikkulykker. Med et så lite 
pasientmateriale, kan man ikke trekke noen slutninger om forekomsten av de ulike variantene 
av TDR.

De funn som denne gjennomgangen gir, peker i retning av at de penetrerende traumene  kan 
være vanskeligere å oppdage på rtg thorax. Dette pasientmaterialet viser også en trend i 
retning av at de venstresidige rupturene lettere oppdages på rtg thorax. Store rupturer på 
venstre side ser ut til å være den varianten som enklest oppdages på rtg thorax. 

Shanmuganathan og kolleger beskriver et pasientmateriale med 16 tilfeller av venstresidig 
stump diafragmaruptur. Der ser man diffus diafragma hos 15 (93,8) pasienter, forskyvning av 
mediastinum til motsatt side hos 8 (50  %), og elevasjon av den skadde diafragmakuppelen 
hos 5 (31,3 %). Disse funnene er vanskelige å sammenlikne med pasientmaterialet fra ullevål, 
ettersom bare 4 av disse pasientene hadde stump venstresidig skade. Blant de med 
venstresidig stump skade hadde 100% diffus diafragma, 50% forskyvning av mediastinum og 
50% elevasjon av den skadde diafragmakuppelen. Sammenlikninger av funn blant de andre 
variantene av diafragmaruptur er vanskeligere, da det fins færre tall på dette i litteraturen, og 
færre pasienter med samme type skade i dette pasientmaterialet. 

Bildematerialet fra CT undersøkelsene illustrerer at det er viktig å lete spesifikt etter 
diafragmaruptur hos traumepasienter hvis man skal finne den. At så få pasienter ble undersøkt 
med CT før operasjon kan tolkes som et tegn på hastegraden ved å få disse pasientene operert 
raskest mulig.

7 av de 12 (58 %) døde i løpet av sykehusoppholdet etter skaden. Dette er en noe høyere 
mortalitet enn det som er rapportert i andre studier. Rapporter om mortalitet spriker fra 5,5 % 
til 51 % (3). Siden UUS tar i mot de alvorligst skadde pasientene i et stort geografisk område, 
kan man ikke utelukke at pasienter med færre og mindre alvorlige skader får diagnostisert og 
behandlet diafragmaruptur på et mindre traumemottak. Det kan føre til kunstig høy mortalitet 
i dette pasientutvalget.

37



Bildediagnostikk av traumatisk diafragmaruptur

Takk til veileder
Jeg vil rette en stor takk til veileder Nils-Einar Kløw for hjelpen med å utforme denne 
oppgaven og veiledningen underveis i prosessen. Raske tilbakemeldinger og konkrete svar på 
problemer har blitt satt stor pris på. Gjennomgangen av CT-bildene ville vært umulig uten 
kyndig hjelp.
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