
Månadens fall – April 2015 
• Bakgrund: Man född -43 som -94 insjuknat i aortadissektion typ- B ned till 

aortabifurkationen. Konservativt behandlad och kontrollerad med CT.  

 

• Successiv aneurysmatisk vidgning av övre del av aorta descendens till 
dryga 6 cm:s vidd som bedöms som indikation för åtgärd. Dissektion i direkt 
anslutning till avgång av vänster subclavia samt ”Bovine arch” med direkt 
intilliggande avgång av truncus brachiocephalica gör att patienten 
genomgår initial arcusrekonstruktion med ”Elephant trunc” februari -14 inför 
planerad efterföljande TEVAR. 

 

• Problematik: Höggradigt smalt äkta lumen som förelegat under lång tid. 
Oklart om denna kommer att vidgas vid stentgraftinläggning. Hur hantera 
skillnad i dimension mellan elephant trunc och äkta lumen och hur 
dimensionera för att förhindra ev. läckage, förträngning och/eller klyvning av 
intiman ? Antydd omlottställning mellan äkta lumen och elephant trunc 
underlättar inte problematiken. Är det möjligt stenta ned i falskt lumen med 
eller utan fenestrering ?   
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Kontroll-CT 1 månad efter TEVAR 



Planering: Utesluter av olika skäl initialt stentgraftinläggning ned i falskt lumen. Bedöms för osäkert. 
Beslutar istället att försöka lägga in konad stentgraft med sedvanlig överdimensionering mot graft, 
ned till strax nedom förträngning. Överväger stenta ned till ovan förträngning för att undvika 
överlappning (mer material) i trängsta området men utesluter detta p.g.a sannolikt instabilt läge 
kombinerat med ev. svårigheter att få in nedre stentgraft. Det bedöms ej sannolikt att 
hypoperfusion av buken skulle kunna uppstå vid avsedd omstyrning av blodflöde till äkta lumen.  

 

Utförande: Av ska erkännas inte helt givna skäl används konad Medtronic stentgraft utan tip capture 
men i övrigt avsedd diameter och längd. Löser ut denna något för långt proximalt för att utnyttja 
hela övre halsen och inte riskera läckage. Denna fixeras dock av oklar anledning tidigt vid 
utlösning och jag tvingas lösa ut denna efter snabb angiografi för att konfirmera cirkulation i 
carotiskärlet. Den tidiga fixationen gör att distala änden hamnar för långt proximalt strax nedom 
änden på elephant truncen. Det finns misstanke om splittring av intiman och jag beslutar mig för 
att applicera en lång 36 mm:s stentgraft snabbt i förhoppningen att man men detta ska övervinna 
en tänkt tröghet i splittringen. Detta steg görs enligt plan och efterförljande angiografi visar på 
acceptabelt resultat med förväntad midja i trångt område och svårvärderat läckage proximalt som 
man har viss förhoppning om kommer från flöde i retrograd i riktning nedifrån falska lumen. 
Avslutar ingreppet utan att efterdilatera. 

 

Uppföljning: Vid CT-kontroll en månad efter ingreppet ses glädjande fynd vad avser såväl dimension 
av äkta lumen som trombotisering av falskt lumen som redan skett ned till i nivå med truncus 
coeliacus avgång. Oförändrat god perfusion av bukorganen. 

 

Konklusion: Eftergivlighet av intima som stått isolerad från övriga kärlväggen under många år är 
svårvärderat och detta enstaka fall ska nog inte tas som garanti för att denna ger efter vid 
liknande fall. Som undertecknad konstaterat efter tidigare fall förefaller dock cirkulationen bestå till 
bukorganen trots TEVAR till trånga äkta lumen thorakalt. Tidpunkt för trombotiseringen i falska 
lumen är även denna svår att förutsäga men underlättas sannolikt av stentning så långt distalt 
som möjligt även om synliga entryn/re-entryn ej kan ses på preoperativ CT-angiografi.      
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