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Tæplega tvítugur, áður hraustur, fyrrverandi reyk
ingamaður leitaði á bráðamóttöku Landspítala 
vegna skyndilegra brjóstverkja. Tveimur klukku
stundum áður hafði hann notað rafsígarettu sem 
olli kröftugu hóstakasti. Verkurinn versnaði við 
djúpa innöndun en hann fann einnig fyrir verkj
um við hreyfingu og kyngingu, auk þess sem rödd 
varð rámari. Við skoðun var hann ekki bráðveik
ur né meðtekinn af verkjum að sjá og með eðlileg 
lífsmörk. Brak fannst við þreifingu efst á bringu 
og við háls. Lungna og hjartahlustun var eðlileg. 
Tekin var röntgenmynd af lungum sem sýnd er á 
mynd 1. 

Hver er greiningin? Þarf frekari rannsóknir og 
í hverju er meðferð fólgin?

Mynd 1. Röntgenmynd af lungum tekin við komu.  
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Svar: Sjálfsprottið loftmiðmæti  
(spontaneous pneumomediastinum)

Sjúklingurinn er með dæmigerð einkenni og teikn loftmiðmætis 
en á mynd 1 sést greinileg loftrönd í kringum hjartað. Loftið teygir 
sig upp í miðmæti og háls þar sem loft undir húð er áberandi, og 
kallast húðnetjuþemba (subcutaneous emphysema).

Greiningin var staðfest með tölvusneiðmynd sem sýnd er á 
mynd 2, en þar sést loftið í miðmæti og undir húð enn betur en 
á hefðbundinni lungnamynd. Jafnframt sýna tölvusneiðmyndirn
ar hvorki loftbrjóst, sem er helsta mismunagreiningin, né blöðrur 
(blebs) í lungum. 

Loftmiðmæti er oftast af óþekktum orsökum og er þá kallað 
sjálfsprottið (spontaneous). Aðrar ástæður geta verið af læknisvöld
um (vélindaspeglun, berkjuspeglun, sýnatökur á lungum, yfir
þrýstingur í öndunarvél), eftir háorkuáverka eða sem afleiðingar 
sjúkdóma eins og langvinnrar lungnateppu, lungnatrefjunar 
(interstitial lung disease) eða krabbameins í lungum.1 Loftmiðmæti 
vegna rofs á vélinda getur fylgt miðmætisbólga (mediastinitis) sem 
er lífshættuleg sýking sem mikilvægt er að útiloka.

Sjúklingurinn í þessu tilfelli hafði hvorki hita né hækkun á 
Creactive próteini (CRP) eða hvítum blóðkornum sem fylgir mið
mætisbólgu og því ekki talin ástæða til frekari myndrannsókna 
eins og skuggaefnisrannsóknar á vélinda eða tölvusneiðmynda

rannsóknar á vélinda og miðmæti. Hann var lagður inn og fékk 
verkjalyf. Endurteknar mælingar á CRP og hvítum blóðkornum 
sýndu eðlileg gildi og röntgenmyndir af lungum sem teknar voru 
næstu tvo daga sýndu minnkandi loftmiðmæti. Sjúklingurinn var 
útskrifaður heim við góða líðan tveimur sólarhringum frá upphafi 
einkenna. Við eftirfylgd rúmri viku síðar sýndi röntgenmynd af 
lungum (mynd 3) að loft sást ekki lengur í miðmæti.

Líkleg orsök fyrir loftmiðmæti í þessu tilfelli er yfirþrýstingur 
(barotrauma) sem myndaðist í lungum og berkjum. Það má rekja 
til hóstakasta eftir innöndun á ertandi gufum úr rafsígarettu en 
þessum gufum er oft andað djúpt inn í lungu og haldið niðri til að 
fá sem mest nikótín inn í blóðrásina. 

Loftið hefur rifið gat á lungað og brýtur sér síðan leið inn í 
miðmæti, í stað þess að fara út í gegnum fleiðru lungans (parietal 
pleura) og valda loftbrjósti.

Til eru mörg sjúkratifelli af loftmiðmæti eftir kannabisreyk
ingar2 ogneyslukrakks/kókaíns (crack cocaine)3 en einungis einu 
tilfelli hefur áður verið lýst eftir notkun rafsígarettu.4 Í öllum til
vikum er reynt að halda vímuefninu sem lengst í lunganu, sem 
veldur hóstakasti, jafnvel á lokaðan öndunarveg. 

Sjálfsprottið loftmiðmæti er ekki algengur sjúkdómur hjá full
orðnum en greinist helst hjá ungum karlmönnum56. Algengasta 
einkennið, eins og í þessu tilfelli, er skyndilegur brjóstverkur, yf
irleittundirbringubeini,semleiðiruppíhálsog/eðaafturíbak.
Einnig eru andnauð,hósti, verkur í hálsi, ógleði og/eðauppköst
algengar kvartanir auk óþæginda við kyngingu og raddbreytingu 
sem skýrist af loftsöfnun við raddbönd.5,6

Þótt rafsígarettur geti hjálpað fólki að hætta reykingum7 getur 
þeim fylgt erting í öndunarvegum sem jafnvel getur valdið alvar
legum fylgikvillum eins og loftmiðmæti.
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Mynd 3. 
Lungnamynd 
viku frá útskrift 
sem sýnir að loft 
í miðmæti er 
horfið.

Mynd 2. Tölvusneiðmynd af brjóstkassa tekin nokkrum klukkustundum frá komu.
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