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AKUTT ØVRE GASTROINTESTINAL
BLØDNING

• Årlig insidens: 50-150 / 100.000.

• Mortalitet: 5-10 %

Årsaker: 

- Ulcus duodeni / ventriculi ( 50 % )

- Øsofagusvaricer ( 10 % )

- Øsofagitt / Gastritt ( 10 % )

- Mallory-Weiss ( 10 % )

- Tumor i Øsofagus / Ventrikkel (   5 % )

- Aortoenterisk fistel

• De fleste blødninger stopper spontant.



BEHANDLING AV AKUTTE ØVRE GI -BLØDNINGER:

Medikamentell støttebehandling:
Blodtransfusjoner
Protonpumpehemmer

Endoskopisk terapi:
Adrenalin injeksjon
Elektrokoagulasjon
Hemoklips på blødende kar
«Hemospray»

Endovaskulær embolisering

Operasjon



KASUS:

66 år gammel kvinne. 

Hypertensjon, operert og strålebehandlet 
for cervix cancer på 80-tallet, for øvrig frisk.

Innlagt 2/4 for behandling av abscess i 
høyre lår.



FORLØP

Behandles med perkutant dren og antibiotika (Penicillin + 
Clindamycin).

Tilkommer melena. Fallende Hb, etter hvert 
transfusjonskrevende.

Endoskopi uten funn.

Initial CT Angio negativ.



AKUTT FORVERRING NATT TIL 15/4

Ny melena, denne gangen med hypotensjon (60 / 40 mmHg) og tachycardi. 
Hb fall 9,1 – 6,4. Det iverksettes støttebehandling med SAG og klare væsker.

Bestiller ØH CT Angio som viser kontrastekstravasering i duodenum pars 
descendens, forenelig med blødningskilde.



GASTROSCOPI 15/4

Stenotisk parti i proksimale duodenum som vanskeliggjør scopi
undersøkelsen. Påtreffer større mengder blod i duodenum, pars 
descendens.

Forsøker klips-behandling uten effekt.

Konklusjon: 

Ikke mulig å oppnå tilfredsstillende hemostase endoskopisk.

Pasienten overføres til Angio lab for endovaskulær
intervensjon.



15/4 ANGIO LAB

Angiografi viser ingen pågående 
blødning, men rikelig med peristaltikk 
artefakter som vanskeliggjør tolkning.

2 Hemoklips i duodenum etter 
endoskopi. 

På bakgrunn av CT og endoskopi funn av 
blødning i duodenum, besluttes det å 
embolisere arteria gastroduodenale.



COILEMBOLISERING AV A. GASTRODUODENALE

Det utføres empirisk coil-embolisering av arteria gastroduodenale med CONCERTO mikrocoil. 
Teknisk vellykket. 



17/4:  REBLØDNING MED BLODTRYKKSFALL

Fallende Hb og BT.

CT Angio negativ, men mye artefakter fra coil gjør 
vurderingen vanskelig.

Det besluttes å gjøre ny endovaskulær angiografi.



17/4:  ANGIO I TRUNCUS CØLIACUS

Selektiv Angio i truncus cøliacus viser status etter 
embolisering av arteria gastroduodenale uten tegn til 
pågående blødning.



17/4 ANGIO I AMS VISER BLØDNING I  RELASJON TIL KLIPS

Selektiv Angio i mesenterica superior viser imidlertid 
kontrastekstravasering i relasjon til øvre klips i duodenum.

Mislykket forsøk på å komme i posisjon for endovaskulær embolisering
grunnet svært småkalibret forsyningsarterie som ikke lar seg kateteriseres
med mikrokateter.



BEHANDLINGSMULIGHETER

Kasus diskuteres med Gastrokirurgiske leger med tanke på videre 
behandlingsmuligheter.

- Endoskopi – Nei, vanskelige scopiforhold, ikke mulig å gjøre 
mer ifølge gastroskopør. 

- Endovaskulært – Nei, ikke mulig å få god nok kateterposisjon
for embolisering.

- Operasjon ?

Øvre GI-blødninger kan ofte behandles med adrenalin injeksjon i 
tarmslimhinne som gir lokal vasokonstriksjon. Siden blødningen er 
påvist i relasjon til duodenalklips, kan dette brukes som 
røntgenmarkør for perkutan direktepunksjon og injisering av 
Adrenalin.

Punksjonsvei planlegges utfra CT.



PERKUTAN TRANSDUODENAL PUNKSJON

Subhepatisk innstikk i lokalanestesi, bestemmes 
med UL støtte.

Deretter føres en 21 G spinalnål røntgenveiledet 
inn til klips’et

Posisjonen verifiseres med kontrast og ved 
rotasjon av C-buen med samtidig bevegelse av 
nålen som dytter i klips’et.

Deretter installeres 10 ml Adrenalin/NaCl i 
slimhinnen ved klips’et over ca. 3 minutter. 



POSTOPERATIVT FORLØP

Pasienten transfunderes opp med SAG og plasma. 
Hb stigende til 9,8.

Stabil på post uten tegn til reblødning.

22/4: Gastroscopi viser normal mucosa i duodenum
uten tegn til blødning eller tumor.



24/4:  CT ABDOMEN OG BEKKEN

Det tas ny CT med tanke på underliggende årsak.

Konklusjon:

Status etter coilembolisering av arteria
gastroduodenale.

Ikke tegn til blødning eller tumor (Kjent 
utslukket høyre nyre).

Hemoklips

Gastroduodenalecoil



UTSKREVET 27/4

Pasienten holdt seg stabil under resten av oppholdet og ble utskrevet 27/4. 

Videre oppfølging av infeksjonen i høyre hofte/lår ved ortopedisk avdeling.

Ikke observert reblødning i etterkant.



TAKK FOR OSS!


