
Kvartalets fall – 

 Ovanlig komplikation efter gallstensutlöst pankreatit 

Inledning: 

Incidensen av pankreatit är ca 20-30 per 100 000 invånare och år i Sverige. Majoriteten av 

dessa kan betraktas som ”okomplicerade” och med snabbt tillfrisknande efter 3-5 dagar. Åttio 

till 90% orsakas av antingen alkohol eller gallsten. Vid gallstensutlöst pancreatit orsakar 

gallvägskonkrement obstruktion i sfincter Oddi vilket ger ökat tryck i pancreasgången med 

utsvämning av pancreasenzymer i vävnaden med varierande grad av inflammation i pancreas 

som följd. Förutom laboratoriemässiga och kliniska parametrar är CT med i.v. kontrast ett 

viktigt instrument för diagnostik och gradering av sjukdomen. Förändringarna i pancreas 

brukar uppträda efter 48 timmar och kontrasttillförseln medger bland annat värdering av 

nekrosinslag i pancreasvävnaden.   

Det mycket allvarliga tillståndet nekrotiserande pancreatit som utvecklas i 10-20% av fallen 

innebär att tillståndet utvecklas i en betydligt allvarligare riktning vilket kräver stora 

sjukvårdsinsatser med IVA-vård. Trots detta är mortaliteten 30 %. Bidragande orsaker är 

multiorgansvikt och/eller utveckling av pankreasnekros, abscess eller pseudocystor.  

I det nedan presenterade fallet komplicerades sjukdomsförloppet av en ovanlig vaskulär 

komplikation som kunde åtgärdas med interventionsradiologisk insats.  

Sjukdomsförlopp: 

Patienten, en tidigare väsentligen frisk, 69-årig man som inkommer maj 2012 med akuta  

kraftiga buksmärtor, ikterus och kräkningar. Laboratorievärden visar bland annat 

bilirubinstegring, höjt CRP och stegrat amylas. Akut CT visar pancreatitbild dvs. diffust 

svullen pancreas med omgivande vätska samt tarmparalys. Gallblåsan innehåller multipla 

konkrement. Med stöd av ovanstående fynd ställs diagnosen gallstenspancreatit. Patienten 

inlägges på IVA med fasta, D-sond, vätske-/elektrolytkorrigering, parenteral nutrition, 

smärtstillning och antibiotika. Man försöker utföra ERCP men kommer inte upp i 

choledochus, endast pancreasgången kan kanyleras. De råder svullna förhållanden i 

kringliggande tarmvägg. Något konkrement påträffades inte, stenen bedömdes ha passerat. 

Under nästföljande veckor försämras patienten och förnyad CT med i.v. kontrast (bild 1). 

visar pancreas med utbredda partier utan kontrastuppladdning. Det har tillkommit en stor 

vätskeansamling ventralt om pancreas som bedöms som abcessutveckling. Bilden är förenlig 

med nekrotiserande pancreatit. 

Fynden föranleder endoskopisk ultraljudsledd punktion av vätskeansamlingen via ventrikeln 

med inläggning av ett stent för dränage. Trots detta följer nu ett långdraget förlopp med 

nedsatt allmäntillstånd, subfebrilitet, CRP-stegring och apitilöshet. Några veckor senare utförs 

nekrosectomi av pancreas via gastroscopi vid 3 tillfällen med några dagars mellanrum.  

 



Påverkan på mesenterialvener: 

Vid påföljande CT-kontroll, ca 1 månad efter insjuknandet (se bild 2) finner man att 

övergången mellan v. mesenterica superior och v porta är oregelbunden och avsmalnad, dvs. i 

regionen för corpus-caput pancreatis. Mjältvenen har trombotiserat. Vena portas huvudstam in 

mot levern samt de intrahepatiska grenarna är dock av normal vidd och kontrastfyllda. 

Kliniskt rehabiliteras patienten långsamt med förbättrat allmäntillstånd och sjunkande CRP 

och patienten kan skrivas ut till hemmet.   

Dock upplever patienten de följande månaderna nedsatt ork med aptitlöshet och förnyad CT 

september 2013 visar kraftigt atrofierad pancreas. Gallvägarna inklusive choledochus är 

vidgade. Proximala v. mesenterica superior vid övergången till v porta är nu ockluderad över 

ett par cm långt parti och det har tillkommit mindre mängder ascites. Klinisk har patienten 

perioder av ikterus. Endoskopi utförs och man finner att det dränerande stentet mellan 

abcessen och ventrikeln försvunnit spontant och att ventrikelväggen läkt utan anmärkning.  

Utveckling av portal hypertension och diabetes: 

Under det följande året dvs. 2013 utvecklar patienten typ 1 diabetes och blir insulinberoende 

sekundärt till pancreasatrofin. Buksvullnaden tilltar och CT visar ökande mängder ascites och 

fortsatt vidgning av gallvägarna ner till papillnivå. I början av 2014 utförs gastroscopi och 

man finner at det utvecklats mycket kraftiga esofagusvaricer samt portal hypertensiv gastrit 

med ytliga erosioner. Vidare påvisar man benign striktur på distala choledochus, papillnivå, 

orsakad av pancreatiten. Detta åtgärdas med ett Wallflex stent som inlägges i samma seans.  

Patientens ascitesproblematik blir snart dominerande och tappningar måste utföras 

regelbunde,t parallellt med farmakologisk behandling med Spironolakton och Inderal. I denna 

situation remitteras patienten till förnyad CT (bild 3) CT med frågeställning ”Orsak till 

ascites”. Man finner nu förutom stora mängder ascites, fortsatt ocklusion i övergången mellan 

v. mesenterica superior och v porta, tillkomst av meso-portala shuntkärl  ileverhilus. Det har 

även utvecklats varicösa, kollaterala kärl kring distala esofagus och kring ventrikel. 

Sammantaget föreligger alltså en bild av mestenteriell hypertension på vaskulär bas.  

Någon månad senare inkommer patienten akut med blodiga kräkningar. Man inleder 

behandling akut med Glyprecin och Nexium samt antibiotika. Gastroskopi genomförs med 

sklerosering av grad 3 varicer i distala esofagus vilket ger hemostas. 

Rekanalisering och stentning av v.mesenterika superior: 

Det föreligger alltså en ocklusion av mesenterialvenerna vid inflödet till v porta sekundärt till 

den inledande svåra pancreatiten. Detta orsakar en venös mesenteriell hypertension vilket i sin 

tur medför ascites och esofagusvaricer. För att återskapa ett normalt inflöde till v porta från 

mesenterialvenerna väljer man att försöka rekanalisera ocklusionen endovaskulärt.  

I maj 2014 genomför man transhepatisk portavenspunktion via access i höger flank med 

kateterisering av v portas huvudstam och inläggning av 7 Fr introducer som arbetskanal. Med 



hydrofil ledare och sk cross-kateter som stöd kan man ta sig igenom en fibrotisk och hård 

ocklusion över ett ca 4 cm långt område mellan v porta och v mesenterica superior. 

Kontrastinjektion visar förutom ocklusionen, talrika portala kollateraler (se bild 4). 

Tryckmätning via katetern visar en gradient om 25 mm Hg över ocklusionen. Man 

predilaterar ocklusionen med 8 mm PTA-ballong och placerar ett självexpanderande  

nitinolstent (10 mm vidd) bild 5. Efter stentet placerats fylls ej längre kollateralerna och man 

får ett obehindrat flöde mellan v mesenterika superior och v porta vilket konfirmeras med 

upphävd tryckgradient över den tidigare ocklusionen (bild 6). 

Patientens ascites klingar av och inga ytterligare tappningar är nödvändiga. En månad efter 

ingreppet görs endoskopi som inte längre påvisar någon portal hypertensiv gastrit, så gott som 

total regress av esofagusvaricerna och inga fundusvaricvaricer. Kliniskt mår patienten allt 

bättre, stabiliseras i vikt och levervärden normaliseras. Under sommaren genomför patienten 

en fjällvandring. 

I november 2014 påträffas patienten död i hemmet. Obduktion visar hjärtinfarkt. Dödsfallet 

betraktas inte direkt relaterat till pancreatiten med de följande komplikationerna som 

beskrivits ovan. 

Konklusion: 

Detta fall illustrerar vikten av att lokalisera orsaken till en portal/mesenteriell hypertension för 

att kunna genomföra en ändamålsenlig behandling. Vanligen är orsaken till portal 

hypertension intrahepatisk (cirrhos) vilket kan avhjälpas med transjugulär intrahepatisk shunt 

(TIPS). I det presenterade fallet var orsaken pre-hepatisk vilket indicerade rekanalisering och 

stentning av ockluderad mesenterica ven.  
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Fig 1. Abcessutveckling mellan pancreas och ventrikel (smal pil). Utbredda partier med 

bristande kontrastuppladdning i pancreas indicerar nekrotiserande pancreatit (tjock pil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig 2 CT med i.v. kontrast visar avsmalnat parti i övergången mellan v mesenterica superior 

och v porta (klammer). Atrofisk pancreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 3. Ocklusion av v mesenterica vid övergången till v porta. (klammer.) V mesenteica 

superior (lång smal pil).  Meso-portala kollateraler (kort smal pil). V porta (tjock pil).   V porta (ko rt p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 4. Via punktion av högersidig portagren har man tagit sig igenom ocklusionen i v 

mesenterika superior (klammer). Introducer ligger i v porta (dubbelpil). Kontrastinjektion i v. 

mesenterika superior visar utvecklig av mesoportala varicösa kollateraler (lång pil). Till höger 

i bilden ses choledochusstent inlagt tidigare med ERCP (kort pil). V mesenterica superior och 

inferior (tjocka pilar)..

 

  



Figur 5. Nitinolstent har placerats i den ockluderade mesentericavenen och efterdilateras med 

10 mm PTA-ballong (lång pil).  Tidigare inlagt choledochusstent (kort pil).

 

  



Figur 6. Efter stentet placerats (lång pil) utjämnas den tidigare tryckgradienten över 

ocklusionen och kontrast passerar över till v porta (kort pil) utan att de varicösa kollateralerna 

längre fylls. Tidigare inlagt choledochusstent är beläget till höger i bilden.
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