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Bronkoskopi

Paul Frost Clementsen

Lungemedicinsk Afdeling Y

Gentofte Hospital

Bronkoskopi udføres oftest med et fl eksibelt video-

bronkoskop i ambulant lungemedicinsk regi. Tidligere 

kaldte man undersøgelsen for fi berbronkoskopi, men 

da der ikke længere er fi bre i endoskoperne, kaldes 

den nu blot bronkoskopi eller fl eksibel bronkoskopi. 

Guidelines opdateres løbende på Internettet. Det kan 

blandt andet anbefales at læse de britiske1.

Indikationer

En af de vigtigste og hyppigste indikationer for bron-

koskopi er, at afk lare om et lungeinfi ltrat er benignt el-

ler malignt samt at bidrage til stadieinddelingen, hvis 

der påvises primær lungecancer. Typiske indikationer 

er forandringer på røntgen eller (PET-) CT-skanning af 

thorax, fx tumor eller atelektase, recidiverende eller 

uafk laret pneumoni, lungeabsces og bronkieektasier. 

Bronkoskopi kan være indiceret trods normalt røntgen 

af thorax, f.eks. ved hæmoptyse, vedvarende hoste 

eller andre symptomer på endobronkial obstruktion. 

Hos lungetransplanterede patienter kan bronkoskopi 

være med til at skelne mellem infektion og rejektion. I 

de fl este tilfælde udføres bronkoskopi af diagnostiske 

årsager, men en bronkoskopi kan også være terapeu-

tisk, fx hvis man fj erner sejt sekret eller et fremmed-

legeme fra luftvejene, eller drænerer en lungeabsces 

til bronkietræet. Hvis der er indikation for fj ernelse af 

endobronkialt tumorvæv eller anlæggelse af stent, 

skal der udføres bronkoskopi med stift skop i generel 

anæstesi i thoraxkirurgisk regi. Det gælder også, hvis 

der er tale om store hæmoptyser, fordi man eff ektivt 

kan suge blod og sekret bort og ventilere patienten samtidig.

Indtil for få år siden var en bronkoskopi stort set altid 

en enkeltstående undersøgelse, der blev udført på 

baggrund af en specifi k indikation, hvor man afvente-

de udfaldet før der eventuelt blev bestilt supplerende 

invasive undersøgelser. Imidlertid har det øgede po-

litiske fokus (Det Nationale Indikatorprojekt, NIP) på 

hurtig udredning af patienter mistænkt for lungekræft 

ført til indførelse af de såkaldte ”pakkeløsninger”. Her 

er princippet, at bronkoskopien er én af fl ere invasive 

undersøgelser i en ”pakke”, der fx kan bestå af bron-

koskopi, percutan lungebiopsi, endoskopisk ultralyd-

undersøgelse via både trachea (EBUS) og esophagus 

(EUS) m.m. ”Pakken” kan udføres ”i samme seance” 

eller over fl ere dage afh ængigt af de praktiske for-

hold. Fordelen ved pakkeløsningen er, at udrednin-

gen sker hurtigt. Ulempen er, at patienten udsættes 

for en eller fl ere undersøgelser, der retrospektivt kan 

vise sig at være overfl ødige.

Kontraindikationer og forprøver 

Indikationen for bronkoskopien må afvejes mod ri-

sikoen for komplikationer. Risikoen er øget ved ab-

norm koagulationsstatus. Normalt kræves INR < 1,5 

og thrombocytter i normalområdet. Nogle anbefaler 

pause med ASA og andre thrombocythæmmende 

medikamina i en periode før undersøgelsen. Kontra-

indikationer er svær kardiel inkompensation, ustabil 

angina pectoris, hjertearrytmi, nyligt myokardieinfarkt, 

dysreguleret diabetes, ustabil astma bronkiale, svært 

nedsat lungefunktion, hypoksæmi og svær ubehand-

let hypertension. Iltmætning < 87% trods ilttilskud 

øger risiko for komplikationer. Ved lav lungefunktion, 

cyanose eller sværere dyspnø bør arteriepunktur 

foreligge (pO
2
>8.0 kPa med O

2
-tilskud kræves). Trans-

bronkial bioptering (TBB) fra det alveolære lungevæv 

bør ikke udføres hos patienter i respirator på grund 

af risikoen for pneumothorax, eller hos patienter med 

sekvester, arteriovenøs malformation eller pulmonal 

hypertension på grund af risiko for blødning. Patien-

ten skal informeres om proceduren både mundtligt 

og skriftligt samt acceptere.

Præmedicin

Et benzodiazepin givet peroralt kan hos meget ner-

vøse patienter sandsynligvis gøre det nemmere at 

udføre undersøgelsen. Atropin givet før undersøgel-

sen skulle teoretisk set mindske sekretdannelsen i 

luftvejene og modvirke vasovagale tilfælde. Ingen af 

delene anbefales anvendt rutinemæssigt, og det er 

uvist, om fordelene er større end ulemperne. 

Sedation 

De fl este benytter som sedativum midazolam intra-

venøst. Man kan eventuelt supplere med fentanyl. 

Generel anæstesi er kun indiceret i yderst sjældne 

tilfælde, fx hos meget angste patienter. Under un-

dersøgelsen overvåges sederingsgrad, vejrtrækning, 

puls og iltmætning.

De fl este benytter som sedativum midazolam intra-

venøst. Man kan eventuelt supplere med fentanyl. 

Under undersøgelsen overvåges sederingsgrad, vejr-

trækning, puls og iltmætning. Generel anæstesi med 

mekanisk ventilation er kun indiceret i yderst sjældne 

tilfælde, fx hos meget angste patienter. En tredje mu-

lighed er at anvende Propofol intravenøst i refrakte 

doser, hvor man manuelt titrerer med små successive 

doser intravenøs hvert 30 – 45 sekund uden at seda-

tionen bliver så dyb, at patienten skal manuelt ven-

tileres eller intuberes. Denne metode kan fx anven-

des, hvis man ønsker at foretage fl ere undersøgelser 

i samme seance, fx konventionel bronkoskopi, EBUS 

og EUS.

Udførelse af bronkoskopien 

Lægen, der er assisteret af to sygeplejersker, står 

ved hovedenden. Bronkoskopet, der er cirka 60 cm 

langt og har en ydre diameter på cirka 6 mm, nedfø-

res gennem det ene næsebor. Hos nogle få procent 

kan næsen ikke passeres, og man benytter i så fald 

munden via en bidering. Billedet af luftvejene ses på 

en skærm. Bronkoskopets spids kan dreje 90 – 130 

grader. Først ses larynx med epiglottis og man noterer 

sig, om begge stemmelæber bevæger sig normalt. En 

ubevægelig stemmelæbe kan være et tegn på recur-

rensparese, der igen kan være forårsaget af tumor-

væv i mediastinum, men manglende bevægelighed 

af en stemmelæbe kan have andre årsager, og gør 

ikke nødvendigvis en patient med lungecancer in-

operabel. Der gives rutinemæssigt lidokain på stem-

melæber, i trachea og begge hovedbronkier. Lidokain 

burde mindske slimhindernes følsomhed og dermed 

dæmpe hosten, men omvendt kan væske i luftvejene 

fremprovokere hoste.

Man ser trachea, hovedbronkier, segment- og sub-

segmentostier. På højre side repræsenteres overlap-

pen af 1., 2. og 3. segment, mellemlappen af 4. og 5. 

segment og underlappen af 6.–10. segment. På ven-

stre side er nummereringen den samme, dog med det 

forbehold, at ”mellemlappen” er en del af overlappen 

og benævnes lingula (fi gur 1).

Figur 1

Man beskriver slimhindens udseende, det vil sige evt 

infl ammation og ødem, og evt sekretets udseende, 

pus, bronkiernes kaliber, delings-stedernes udseende 

og evt. patologiske fund, særligt om der er tumorvæv, 

forsnævring, kompression eller blod.

Tumorvæv kan fx fremstå nekrotisk, ulcererende, 

blomkålslignende eller polypøst. Man måler, hvor 

langt det er placeret fra carina, det vil sige foretager 

såkaldt bronkoskopisk T-klassifi kation (fi gur 2). Denne 

er ikke altid i overensstemmelse med den radiologi-

ske T-klassifi kation – fx kan en tumor, der på CT er 

kaldt T1 fordi den er < 3 cm stor, være placeret < 2 cm 

fra carina uden at involvere denne og dermed være 

en T3-tumor bronkoskopisk. Ved udmålingen udnytter 

man, at afstanden mellem de hvide streger på skopets 

yderside er 5 cm, idet man noterer sig mærkernes po-

sition i forhold til næsen, når bronkoskopets spids er 

lokaliseret henholdsvis på niveau med carina og med 

tumorvævet. Den diagnostiske sensitivitet stiger, jo 

mere centralt og synligt tumor fi ndes i bronkietræet 

(> 90%), og falder jo mere perifert forandringerne er 

beliggende (10 – 30 %).
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Figur 2

Komplikationer 

Komplikationer er sjældne og letaliteten er < 0.01%1. 

De vigtigste komplikationer er pneumoni, blødning, 

hjerte arrytmier og pneumothorax, sidstnævnte spe-

cielt i forbindelse med transbronkial bioptering fra 

det alveolære lungevæv. Halvdelen af livstruende 

komplikationer associeret med bronkoskopi skyldes 

sedativa.

Teknikker ved prøvetagning

1. Bronkial lavage (BL). Man skyller centralt i bronkie-

træet med 10 – 20 ml isotonisk saltvand, der suges 

tilbage og sendes til cytologisk undersøgelse samt 

dyrkning og resistens, evt. også til undersøgelse for 

mykobakterier.

2. Bronkoalveolær lavage (BAL). Fraktioneret skylning 

med 3 x 50 ml isotonisk saltvand i det alveolære 

lungevæv ved at indkile bronkoskopet i en seg-

mentbronkus, oftest mellemlap eller lingula. Re-

turvolumen er 10 – 30%. BAL benyttes oftest ved 

diagnostik af interstitielle lungelidelser og ved ud-

redning af pneumoni – i tilfælde af sidstnævnte 

sendes væsken til dyrkning og resistensbestem-

melse samt undersøgelse for Pneumocyster, Legio-

nella, Cytomegalovirus, mykobakterier og svampe 

eller andre relevante mikroorganismer. Der kan 

også foretages cytologisk undersøgelse, diff eren-

tialtælling og andre patoanatomiske undersøgelser 

af cellerne.

3. Børstebiopsi (BB). En lille børste føres i en beskyt-

telseskappe ud, frigøres og skubbes frem og tilba-

ge, hvorved celler og vævsbrokker opfanges til cy-

tologi, evt mikrobiologisk undersøgelse. Fordelen 

ved børsten er, at den kan føres ud i områder, hvor 

tangen er for stor eller for lidt fl eksibel til at komme 

ud, det vil sige fx perifert i et makroskopisk normalt 

subsegment, hvor der bedømt på CT er en tumor 

placeret.

4. Endobronkial nåle aspirations biopsi (EBNAB) be-

nyttes, hvis der er tumorvæv under makroskopisk 

normal slimhinde, der buler frem i lumen. Nålen 

føres ud igennem slimhinden og tumorvæv aspire-

res til cytologisk undersøgelse. Teknikken svarer til 

TBNAB.

5. Transbronkial nåleaspirationsbiopsi (TBNAB). Ka-

nylen føres ud gennem bronkievæggen til de re-

gionale lymfeknuder for at aspirere materiale til 

cytologi. TBNAB kan udføres ”blindt” vejledt af for-

udgående CT og/eller PET/CT eller under vejled-

ning af endobronkial ultralyd (EBUS), hvilket øger 

træfsikkerheden betydeligt. Det er vigtigt at lægge 

mærke til, om der er lymfocytære celler i materialet, 

det vil sige om cytologien er repræsentativ for en 

lymfeknude. Det gælder i særlig grad, hvis patien-

ten har en tumor tæt på luftvejene, der teoretisk set 

kan forveksles med N2 eller N3 sygdom og dermed 

fejlagtigt gøre patienten inoperabel.

6. Mukosa biopsi (MB). Biopsier tages med tangen (fi -

gur 3) fra tumorvæv i den synlige del af bronkietræ-

et og sendes til histologisk undersøgelse. Afstan-

den til carina noteres. Hvis muligt suppleres med 

tangbiopsier fra makroskopisk normale områder 

proximalt for tumor, såkaldt niveaudiagnostik, der 

kan være vejledende ved et eventuelt følgende ki-

rurgisk indgreb.

7. Transbronkiale biopsier (TBB). Histologiske biop-

sier kan også tages ved under røntgengennemlys-

ning at føre tangen perifert og ud til det alveolære 

lungevæv. TBB benyttes ved radiologisk diff us 

parenkymatøs sygdom fx mistanke om interstitiel 

lungesygdom eller hos lungetransplanterede på 

mistanke om rejektion. Man kan også under gen-

nemlysning bioptere fra lokaliserede forandringer 

uden for det område, man med bronkoskopet kan 

overskue, det vil sige fx tage TBB fra perifert belig-

gende tumorer i lungerne. Der skal tages røntgen 

af thorax umiddelbart efter undersøgelsen for at 

kontrollere for pneumothorax. 

Figur 3

Biopsier

Det optimale materiale er histologiske biopsier, men 

hvis det rent teknisk kun er muligt at opnå cytologisk 

materiale, er det vigtigt, at dette ikke blot udstryges 

på objektglas til mikroskopi, men også anbringes i 

fx et spidsglas med saltvand til immunhistokemiske 

undersøgelser, der kan belyse, om der er tale om pri-

mær lungecancer eller en lungemetastase fra en an-

den cancer. For eksempel kan det hos en patient med 

brystkræft have stor behandlingsmæssig konsekvens 

at afk lare, om en lungetumor er en primær lungetu-

mor eller en metastase fra brystkræften.

Endobronkial ultralydskanning (EBUS)

Undersøgelsen udføres i lokalbedøvelse med et line-

ært skannende apparatur, der tillader samtidig biopsi-

tagning (fi gur 4) – sidstnævnte var ikke muligt med det 

ældre radialt skannende apparatur. 

Figur 4

Generel anæstesi er efterhånden forladt de fl este ste-

der. Transducerens placering for enden af endoskopet 

vanskeliggør et godt overblik over bronkietræet, og 

der skal derfor først udføres konventionel bronkoskopi 

for at afk lare, om der er endobronkialt tumorvæv at se. 

Med EBUS kan man derefter tage biopsier fra de regio-

nale lymfeknuder eller eventuelt fra en tumor i tæt re-

lation til trachea og bronkier. Man kan også ultrasonisk 

vurdere graden af tumorinvasion i slimhinden og skel-

ne invasion fra impression. Desuden kan man støttet af 

Doppler teknik se tumors relation til de store kar, det vil 

sige belyse T4 – status. Biopsitagning fra de regionale 

lymfeknuder skal ske i rækkefælgen N1 -> N2 ->N3 (Fi-

gur 5) for at undgå at overføre eventuelle tumorceller 

til mere perifert beliggende lymfeknuder og dermed 

fejlagtigt bringe patienten i et højere stadie. EBUS er 

konventionel bronkoskopi med ”blind” TBNAB overle-

gen – sidstnævnte udviser en sensitivitet på mellem 

5 og 40% afh ængigt af hvilke patienter, der undersø-

ges. Træfsikkerheden af EBUS øges yderligere, hvis 

den kombineres med transesofageal ultralydvejledt 

biopsi (EUS). Denne kombination øgede EBUS’ sensiti-
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vitet og prædiktiv værdi af negativ test fra henholdsvis 

69% og 88% til 93% og 97% hos patienter mistænkt for 

lungecancer og med mediastinale lymfeknuder2. Endo-

skopisk ultralyd kan overfl ødiggøre mediastinoskopi og/

eller eksplorativ thorakotomi hos de fl este. Selv PET – 

negative lymfeknuder kan være maligne ved EBUS3 

og EUS.

Figur 5

CT-vejledt bronkoskopi 

Små perifert beliggende lungeinfi ltrater kan ikke nås 

med konventionel bronkoskopi, fordi bronkoskopet 

er for stort til at nå tilstrækkeligt langt perifert, ligesom 

perkutan lungebiopsi sjældent er muligt, når infi ltratet 

når under en vis størrelse (< 2 cm). Imidlertid kan man 

ved hjælp af en computer ud fra en CT-skanning af 

thorax defi nere infi ltratets beliggenhed med koordi-

nater i et magnetfelt, som patienten anbringes i og 

efterfølgende styre et kateter med en elektromagne-

tisk probe på spidsen via bronkoskopet til infi ltratet. 

Når der er kontakt, trækkes proben tilbage, og en 

biopsitang føres via katereret ud til infi ltratet. Princip-

pet, der ligner GPS-navigation, er endnu på forsøgs-

stadiet. Der fi ndes også andre teknikker, der forsøger 

at kombinere virtuel CT-skanning og bronkoskopi og/

eller forsøger at gøre både selve bronkoskopet og de 

bronkoskopiske ultralydsonder mindre. 

Litteraturen vedrørende biopsitagning fra meget små 

infi ltrater er sparsom og fokuserer på tekniske aspek-

ter, sensitivitet og specifi citet. Desværre er den præ-

diktive værdi af en negativ biopsi usikker – kan den 

forhindre en overfl ødig operation? Det er også uklart, 

om dødelighed, overlevelse og morbiditet påvirkes i 

positiv eller negativ retning af forsøg på biopsitagning 

fra meget små tumorer, der ikke nødvendigvis kom-

mer til at genere patienten før efter fl ere år. Disse ting 

bør undersøges før teknikkerne indføres rutinemæssigt.

Autofl uoroscens bronkoskopi

Denne teknik er sandsynligvis mere følsom end kon-

ventionel bronkoskopi til påvisning af endobronkiale 

maligne og præmaligne forandringer, men er ikke ru-

tine her i landet. Bronkieslimhinden belyses med blåt 

lys (bølgelængde 390-460 nm). Normal slimhinde af-

giver grønt lys, hvorimod patologisk slimhinde – me-

taplasi, dysplasi, carcinoma in situ og invasivt karci-

nom – afgiver et rødbrunt lys.

Endoskopisk ultralydundersøgelse via 

esophagus (EUS) 

Endoskopet har i lighed med EBUS-skopet et lineært 

skannende ultralydhoved monteret på spidsen, der 

gør det muligt at visualisere tumorer og lymfeknuder 

langs esophagus i mediastinum og under diafragma, 

herunder venstre binyre, venstre leverlap og lymfe-

knuder i abdomen. Man kan tage både cytologiske 

fi nnålsbiopsier og store histologiske biopsier – sidst-

nævnte er bl.a. en fordel ved mistanke om malignt 

lymfom. EUS kan nå tumorer centralt i begge lunger, 

herunder apikale tumorer, der ikke kan nås bronko-

skopisk. Man kan desuden vurdere en tumors relation 

til pulmonalarterierne og aorta og dermed om der er 

tale om T4 – sygdom. Figur 6 illustrerer hvilke områ-

der, der kan nås ved EBUS og EUS, og at de to under-

søgelser supplerer hinanden godt. EUS er traditionelt 

en gastroenterologisk procedure, men udføres i sti-

gende grad også af lungemedicinske speciallæger.

Konklusion

Bronkoskopi vil i mange år fremover  være en ho-

vedhjørnesten i udredningen af patienter med malig-

nitetssuspekte lungeinfi ltrater. Behandlingen af lun-

gecancer kræver imidlertid en mere og mere præcis 

stadieinddeling. Selvom PET-skanning kan bidrage 

væsentligt til dette, er biopsier fra suspekte områder 

afgørende. Derfor går udviklingen i retning af, at kon-

ventionel bronkoskopi kombineres med både EBUS 

og EUS, hvilket er en ny udfordring for den lungeme-

dicinske speciallæge4.

Figur 6
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