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Pasienten

• Mann, 73 år

• Eks røyker

• Slank

• Abdominalt aortaaneurisme

• Relativt sprek turgåer på tross av..

• Koronarsyk, tidligere PCI

• Lungefibrose, lungefortetninger, negativ malignitetsutredning



Aortaaneurismet

• Høst 2018: AAA diameter 6 cm

• Inflammatorisk preget fortykkelse rundt aneurismet

• PET: opptak + 

• Rimelig god infrarenal hals

• Lett ektatiske a. iliaca communis bilateralt

• Etter poliklinisk vurdering besluttet åpen operasjon med Y-graft

• Preoperativ utredning: Behov for ny PCI, hvilket ble gjort før kirurgi



PET - CT

• Opptak i veggfortykkelse rundt 
aneurismesekken

• Inflammatorisk betinget?

• Ikke kliniske tegn til aktuell 
infeksjon



Åpen operasjon

• Midtlinjelaparotomi

• Stort «flesket område» i peritoneum over aneurismet

• A. mesenterica superior med mange sidegrener er adherent til 
aneurismesekken ved kirurgisk eksplorasjon

• Fridisseksjon vurderes vanskelig 

• Kjent okkludert IMA 

• Inngrepet ble avbrutt pga. risiko for tarmiskemi

• Planlagt EVAR to dager senere

• Biopsi tatt peroperativt viste kun pancreasvev



EVAR

• Ukomplisert stentgraftprosedyre januar -19

• Zenith Alpha hovedgraft, 28-98 fra høyre side

• Ben: Zenith ZISL 20-59 kontra ben, ZISL 20-77 ipsi ben

• Høyre graftben forlenges pga. distal type 1 endolekkasje med 
Endurant ben, 20/20/82



Et par bilder fra EVAR prosedyren



CT kontroll 1 måned postoperativt

• Stor endolekkasje

• Mest markert distalt i 
aneurismesekken

• Kommuniserer med multiple 
lumbalarterier

• Legges inn for angiografi/ 
reintervensjon perkutant

• Type 1 distalt? Type 2?



Reintervensjon nr. 1:

• Angiografi med kateter i venstre graftben
avdekker distal type 1 lekkasje fra venstre 
side 

• Venstre a. iliaca interna ble coilet med 
makro Interlock samt Concerto mikro 
coiler, og graftbenet forlenget distalt til a. 
iliaca eksterna med Excluder ben, 
16/14,5/120 mm, etterdilatert med 12 
mm PTA ballong

• Opphør av endolekkasje angiografisk 
etter dette



CT kontroll 1 mnd etter reintervensjon

• Beskjeden trolig type 2 endolekkasje
gjenstår, liten kontrastflekk nær 
lumbalarterie

• Besluttet kontroll om 6 måneder med 
CT, noe tettere oppfølging enn vår 
vanlige protokoll 



Planlagt CT kontroll september -19

• Tegn til en liten ny lekkasje nær 
øvre festesone, type 1?

• Men ikke vekst av 
aneurismesekken

• Stadig liten type 2 (ikke avbildet i 
snittet her)

• Besluttet kontrollert om 6 mnd



Akutt innlagt to måneder senere..

• I november 2019 innlagt med feber og magesmerter

• Trombocytopeni, hematologisk utredning konkluderer med ITP

• Påvist S. aureus i blodkultur

• PET: Opptak forenelig med graftinfeksjon, spesielt i øvre festesone

• Det ble startet høydose i.v. kloksacillin behandling

• Samtidig oppstart høydose gammaglobuliner og steroider samt 
Revolade pga. ITP



Inflammasjon/ infeksjon i øvre festesone



CT kontroll etter 1 mnd antibiotika:



Rask billedmessig progresjon av aortitt

• Pseudoaneurisme i øvre festesone/ nyrearterienivå

• Hva gjør vi nå?

• Han har relativt god allmenntilstand, vedvarende ubehag i epigastriet 
mot ryggen, tapt noen kilo i vekt

• Spesialbestilt stentgraft med grener til nyrearterier og viscerale 
arterier vil ta for lang tid

• T-branch stentgraft ikke optimalt egnet pga. smal aorta i nivå med 
viscerale karavganger



• Vi hadde et stentgraft på lager som kanskje kunne passe

• Graftet hadde fenestreringer til nyrearteriene og grener til SMA og 
truncus (CMD graft fra Cook Medical) 

• Dette graftet var laget til en annen pasient

• Den andre pasienten døde plutselig av annen sykdom mens hun 
ventet på behandlingen

• Målinger viste at graftet trolig kunne brukes men det trengtes noen 
justeringer



Stentgraftprosedyre, Lillejulaften 2019

• Pasienten i narkose

• Arteriotomi i begge lysker

• Hovedgraftet fra høyre lyske orienteres og løses ut

• Fra introducer i venstre lyske kateteriseres nyrearteriene gjennom 
fenestreringene og vi legger Viabahn VBX 7x39 mm i venstre 
nyrearterie og Advanta 6x22 mm i høyre nyrearterie

• Stentene flares med 10 mm ballonger i ostiene

• Graftet passet rimelig godt til nyrearteriene, men litt glipe mellom 
graft og karvegg spesielt mot venstre nyrearterie





• Distalt må det brukes en «Unibody» med «inverted leg» for å få sealing mot det 
gamle graftet distalt, og denne er litt for lang for pasientens anatomi

• Øverste stentrekke på bodyen løses delvis ut på bordet utenfor pasienten og 
klippes av

• Unibodyen reloades i introducer og føres opp fra høyre side, utløses og legger seg 
pent

• Ukomplisert kateterisering av second limb og innleggelse av ZSLE ben på begge 
sider

• Via punksjon i høyre a. axillaris lar SMA og truncus coeliacus seg kateterisere og 
her legges branch-graft i begge, VBX 8x59 mm, etterdilateres med 10 mm 
ballonger

• Tilfredsstillende avsluttende angiografi av hver enkelt stent og av hele graftet







Videre forløp

• Det ble tatt CT dagen etter prosedyren pga. smerter postoperativt

• Bildene viste endolekkasje i sen venøs fase til pseudoaneurismet, usikkert 
hvorfra, samt infarkt i deler av høyre nyre

• En valgte å avvente / følge opp billedmessig

• Ellers ukomplisert postoperativt forløp

• Han får langvarig antibiotikabehandling for kronisk infeksjon

• CT en måned postoperativt viste at pseudoaneurismet ikke lenger er 
sirkulert

• En liten endolekkasje finnes nær høyre nyrearterie, muligens type 2

• Vi velger foreløpig å avvente videre utvikling…





• Takk for oppmerksomheten! 


