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Kasus – komplisert sykehistorie

• Kvinne 46 år

• Komplisert og mangeårig sykehistorie:  

• URINVEIER: Steinproblematikk, flere URS med 
komplikasjoner i form av perforasjon, 
langvarig JJ stent, mye infeksjoner og til slutt 
venstresidig nefrektomert. ESBL bærer i urin

• GASTRO: Cholecystektomert 2009 med 
komplisert, langvarig forløp pga infeksjon i sår. 
2011: Op. Ventralhernie med permacolnett, 
deretter komplisert forløp med infeksjon, 
reoperasjon, tarmskade, sepsis, gangren med 
eksisjon av mye bløtvev samt 
tynntarmreseksjon, langvarig intensivopphold.   

• HEMATOLOGI: Multiple, spontane 
neseblødninger og blod i sputum , blåmerker, 
henvist til utredning ved hematolog – ikke 
funnet forklarende diagnose så langt

• Multiallergiker mot flere typer antibiotika og 
andre medikamenter

• Kroniske smerter i kroppen, særlig abdomen

• Ikke påvist underliggende, predisponerende 
systemsykdommer eller malignitet så langt

• Svært vanskelig å etablere iv tilgang, registrert 
som CAVE i journal



Aktuelt: Dag 0 tirsdag kveld 

• Innlegges kir avd ultimo august 2020 med gradvis økende 
magesmerter siste dager,  opiatkrevende.  Klemmende karakter. 

• Ingen fall/traume

• Klinisk us: Hard sentralt i abdomen ved palpasjon, oppfylning, 
ikke peritonittisk. Blåmerker subkutant abdomen. Lett takykard, 
men ikke hypotensiv

• Lab: 
• Hb 9,8g/dL, 

• Trc 138*10^9/L

• Ellers normale innkomstprøver inkl infeksjonsparametre



CT uten ivk tirsdag kveld

• CT tirsdag kveld: 
(uten ivk pga manglende iv tilgang, radiografer og anestesi har prøvd) 

• Stor, heterogen oppfylning intraperetonealt med masseeffekt 
forenelig med stort hematom. Subkutane oppfylninger forenelig med 
hematomer. 



Natt til onsdag: klinisk forverring 

• Fysiologisk påvirket : 

• takykard P 110-120

• klam og blek hud

• begynnende hypotensjon

• Hb fall fra 9 til 7 over noen timer

• Får støttebehandling med SAG og klare 
væsker på intensiv

• Man lykkes med å etablere iv tilgang

• Ny CT med ivk tas pga sterk mistanke om 
blødning



CT natt til onsdag kl 0330

CT blødningsprotokoll: Arteriell og senvenøs fase: Viser noe økende fri væske i alle 
kvadranter i bukhulen, økt hematomstørrelse og ekstravasering av kontrast som øker 
i omfang i fra arteriell til venøs fase forenelig med pågående arteriell blødning 



Vår vurdering og plan: 

• Indikasjon: Oppfattes som livstruende, 
spontan hemoragi uten kjent utløsende 
årsak. Vital indikasjon.

• Sannsynlig blødning fra en eller flere grener 
av arteria mesenterica superior basert på 
CT funn

• Plan: Selektiv kateterisering og diagnostikk 
med embolisering av aktuelle grener med 
mikrocoiler



Angiografi I 

Selektiv angiografi av a 
a.iliocolica (5Fr Cobrakateter C1).

Påviser et blødningsfokus fra 
gracil gren av a.iliocolica her  
projisert over venstre  
paravertebrale linje (pil).

Flere serier distalt for dette i 
ulike grener viser ikke flere 
overbevisende blødningsfoci, 
heller ikke aneurismer eller 
annen karpatologi.



Angiografi II 

Selektiv angiografi av arteria iliocolica

Svært gracil gren med ekstravasering

Forsøker superselektiv kateterisering 
med mikromandreng og kateter uten 
å lykkes (Progreat 2.7Fr)



Diskusjon – hva er riktig å gjøre nå?  

• Tilkaller bakvakt gastrokirurg. Etterhvert tilkalles flere gastrokirurger (klokka er blitt 0730 på 
morgenen)

• Vurdering klinisk: «ryggen mot veggen- situasjon» Vital indikasjon.

• Muligheter for å stoppe blødning: 
1. Ekspektans: ingen aktiv intervensjon
2. Kirurgi 
3. Sette en dekket stent i arteria iliocolica
4. Embolisering av hovedløpet av arteria iliocolica med mikrocoiler. Hvordan vil det affisere 

tarmens blodforsyning i dette tilfellet?



Normal karanatomi

Bilde: https://www.google.com/search?q=a.ileocolica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pT2ZJ-eb3D8GvM%252C702X2b0f9OwwZM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQOIeyWkeyszjsRA8DDtIVPJdlaqQ&sa=X&ved=2ahUKEwjwlLTfw5PsAhWJxosKHX8GDrUQ9QF6BAgKEAg&biw=1920&bih=937#imgrc=pT2ZJ-eb3D8GvM&imgdii=9pS2JlonkeKKdM

Både colon, jejenum og ileum har begrenset 
kollateralnettverk og man skal være forsiktig 
med å embolisere store grener av arteria
mesenterica superior.  

Coecum og terminale ileum er særlig utsatt 
for iskemi dersom arteria iliocolica
okkluderes akutt på grunn av relativt sett 
dårligere kollateralsirkulasjon til disse 
tarmsegmenter. 

Det er dog stor individuell variasjon i 
kollateralnettverk og til dels også 
kardimensjonene på de ulike arterier som 
forsyner tarmsegmenter

https://www.google.com/search?q=a.ileocolica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pT2ZJ-eb3D8GvM%2C702X2b0f9OwwZM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQOIeyWkeyszjsRA8DDtIVPJdlaqQ&sa=X&ved=2ahUKEwjwlLTfw5PsAhWJxosKHX8GDrUQ9QF6BAgKEAg&biw=1920&bih=937#imgrc=pT2ZJ-eb3D8GvM&imgdii=9pS2JlonkeKKdM


Vurdering av kollateraler

Selektiv angiografi av arteria
mesenterica superior:

Kollateral sirkulasjon fra arteria
colica dexter til arteria ileocolica
fremstår her gracile -fare for 
iskemi ved embolisering

Ekstravasering fra gracil gren av 
iliocolica projesert over venstre  
paravertebrale linje (pil)



Diskusjon  -hva er riktig å gjøre?  

• Muligheter: 

1. Ekspektans: lite som tyder på at man vil få spontant hemostase.
2. Kirurgi: på grunn av tidligere kirurgi med omfattende komplikasjoner – vurderes som svært 

risikabelt og siste utvei. 
3. Dekket stent i arteria iliocolica: vurdert som beste alternativ her, men vi har ingen dekkede 

stenter med passende diameter på lager! 
4. Embolisering av hovedløpet av arteria iliocolica med mikrocoiler: Stor risiko for iskemi av 

coecum, høyre colon og terminale ileum.  



Artikkel: Dekket stent ved blødning i AMS

Ikke mye litteratur som beskriver erfaringer og viser 
langtidsdata for pasienter med akutte, livstruende 
blødninger i AMS gebetet behandlet endovaskulært
med dekkede stenter.

Det er gjort i ulike, spesielle tilfeller, men kirurgi er 
ofte definert som førstevalg i litteratur. 

Kim SK, et al. 
American Journal of Roentgenology. 2014;203: 432-438  
Endovascular Treatment of Superior Mesenteric Artery Pseudoaneurisms Using Covered Stents in Six Patients.

Cheng M, et al. 
EJVES Short Reports 2019; 20:44, 33e37
Endovascular Management of Isolated Spontaneous Superior Mesenteric Artery Dissecting Aneurysm 



Valg av behandling her: Embolisering

Mikrocoils 6 og 4mm

Lett blødning etter lukning i høyre 
lyske med Femoseal, manuell 
kompresjon i 5 min gir hemostase. 
4 timers kompresjonsbandasje lagt 
på i etterkant.



Dag 2-7: Tett overvåkning 

• DAG 7: CT angio senarteriell fase: Ingen klare tegn 
til tarmiskemi, kontrastfylning i distale del av arteria
iliocolica, tilkommet pseudoaneurisme med 
blødning og stort hematom i høyre lyske.

• Ingen kliniske tegn til utvikling av tarmiskemi

• Bedring av klinikk: normotensiv, mindre takykard, 
mindre smerter. 

• Fortsatt Hb som ikke stiger mye tross SAG. 
Hb rundt 7-8. 

• DAG 3: CT uten kontrast (på grunn av manglende 
fungerende veneflon) uten funn av økende 
hematom eller klare tegn til tarmiskjemi. 



Dag 7 – Pseudoaneurisme med ruptur i høyre lyske

Kirurgisk behandlet natt til dag 8.
Sutur av arteria femoralis communis



Status Oktober 2020

• Fortsatt inneliggende pasient.
• Tendens til pancytopeni, trombocytter rundt 150 over tid. 
• Hb fortsatt rundt 7-8, men ikke mistanke om pågående større blødninger.
• Utviklet komplisert sår venstre lyske etter SVK i vena femoralis communis.
• Infeksjonsklinikk med feber og crp på 30 tallet, mange mulige fokus.
• Bakenforliggende eventuell årsak til infeksjonstendens og blødningstendens: Fortsatt ukjent etter 

omfattende utredning ved SUS, henvist til RH for vurdering.



Oppsummering: 

• Embolisering av arteria iliocolica er relativt 
kontraindisert på grunn av stor fare for å påføre 
tarmiskemi i coecum og terminale ileum

• Denne kasus viser at det likevel kan gå bra med tarmen 
når arteria iliocolica emboliseres. 

• Ved blødninger fra gracile grener man ikke klarer å 
kateterisere superselektivt kan dekkede stenter være 
en god behandlingsstrategi. Disse bør man kanskje ha 
på lager i ulike størrelser for ulike potensielle 
situasjoner.

• Enkelte pasienter er fortsatt en stor diagnostisk 
utfordring på tross av dagens enorme mengder 
kunnskap og medisinsk kompetanse.  



Takk for oss
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