Endolekkasje type II ved stentgraftbehandling.

Oftest kun kontrollere, sjeldent behandle.
Endolekkasje opptrer relativt hyppig (opptil 30%) etter stentgraftbehandling. Type II lekkasje er den hyppigste formen
og kan initialt påvises hos opptl 25% av de behandlede. Med type II endolekkasje menes retrograd fylning av
aneurismesekken via sidegrener. For lumbale aortaaneurismer vil lekkasjen da komme via arteria mesenterica inferior
(AMI), lumbalarterier eller arteria sacralis mediana, samt via arteria iliaca interna dersom stentgraftet er lagt forbi iliacadelingen. Dette er en forholdsvis benign tilstand som ofte (40-60%) løser seg selv ved spontan trombosering innen 6
måneder. Av de gjenværende viser mange ingen vekst av aneurismet selv om lekkasjen fortsatt er tilstede. Rupturfaren
er lav (0,5 – 2,4%) selv blant de med påvist isolert type II lekkasje og samtidig vekst av aneurismesekken. Mens det er
enighet om at type I og III lekkasje krever rask behandling pga betydelig rupturfare, er det ingen klar konsensus om
hvorledes type II lekkasje skal håndteres. Mange anbefaler kun kontrollundersøkelse ved type II lekkasje hvis det
samtidig ikke er økning av aneurismestørrelsen. Denne strategien har vi holdt oss til. Vi behandler årlig totalt ca 100
pasienter med stentgraft (EVAR + TEVAR). Det blir derfor få (< 5) tilfeller årlig hvor vi finner det nødvendig å behandle
denne typen lekkasjer. Før behandling må en utelukke samtidig type I og type III lekkasje og vurdere risikoen ved
behandlingen opp mot den lave rupturfaren ved type II lekkasje.
Sensitiviteten for påvisning av endolekkasje type II er best ved multifase CTA. Forskjeller i flowhastighet kan medføre at
enkelte type II lekkasjer kun detekteres i arteriell fase, andre kun i venøs fase.
Flere strategier er mulig for å behandle type II endolekkasjer. Behandlingsmålet er å bryte forbindelsen mellom
tilførende og fraførende kar. Endovaskulært er det aktuelt med transfemoral embolisering, translumbal eller
transabdominal direkte punksjon med embolisering samt transfemoral embolisering gjennom stentgraftets
forseglingssone. Kirurgisk tilnærming kan være åpen eller laparoskopisk ligering av kollateraler eller åpen konvertering
av stentgraft.
Selv om andelen pasienter med type II lekkasjer avtar over tid etter stentgraftbehandling, kan nye lekkasjer av denne
typen bli påvist eller erkjent først flere år etter utført behandling.
Vi skal her se to kasuistikker hvor det ble innsatt stentgraft i henholdsvis 2009 og 2010. Kontroller de påfølgende år
viste lekkasjer type II, initialt med uendret aneurismestørrelse. Behandling av type II lekkasjen ble først iverksatt 2-3,5
år etter stentgraftimplantasjonen.
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2009 CT lumbalt aortaaneurisme
Ca 80 år gammel mann med lumbalt
aortaaneurisme. Observert for kjent
aneurisme i ca 3 år, etter hvert
diameterøkning til 55 mm. Kraftig vinklet,
men relativt lang hals. Vi valgte å
stentgraftbehandle.
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Stentgraft ultimo 2009
Innsetting av stentgraft av typen
”Endurant” forløp ukomplisert med
unntak av litt problemer med
frigjøring av avleveringsutstyret
som vi jevnlig opplever ved kraftig
vinklet hals.
Ingen endolekkasje observert.
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CT kontroll 6 mndr. postoperativt
Første kontroll viste uendret
diameter av aneurismesekken.
Det ble imidlertid påvist
endolekkasje type II.
Ved tverrfaglig møte avtalt CT
kontroll etter ytterligere 6 mndr.
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CT kontroll 1 år postoperativt
Uendrede forhold vedrørende
aneurismediameter og
endolekkasje.
Ved tverrfaglig møte avtalt
ultralydkontroll etter ytterligere 1
år.
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CT kontroll 2 år og 6 mndr postoperativt
Ny CT kontroll ble utført etter ulkontroll som viste diameterøkning
fra 55 mm preoperativt til 60 mm.
Lett økning også av kontrastfylt
lumen i aneurismesekk.
Ved tverrfaglig møte enighet om å
avvente inntil ny CT kontroll etter
ytterligere 1/2 år.
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CT kontroll 3 år og 2 mndr. postoperativt

Ytterligere markert økning av
aneurismediameter til 72 mm.
Ved tverrfaglig møte besluttet
angio med eventuell embolisering
hvis mulig.
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Første emboliseringsforsøk etter 3 år og 4 mndr.
Det ble først forsøkt vanlig
femoral tilgang med
transarteriell embolisering av
arteria mesenterica inferior via
kollateraler fra arteria
mesenterica superior. Dette
lyktes ikke pga vanskelige
anatomiske forhold og mangel
på egnede kollateraler til
arteria mesenterica inferior.
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Andre emboliseringsforsøk etter 3 år og 6 mndr.
Direkte ultralydveiledet
transabdominalt innstikk med
innlegging av 4 Fr introducer.
Angio med direkte injeksjon i
lekkasjelumen i
aneurismesekken viser fylning av
AMI og lumbalarterier.
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Andre emboliseringsforsøk etter 3 år og 6 mndr.
Lekkasjelumen ble fylt med
vanlige 0,035” coiler og i tillegg
spongostan. Vi kunne nok her
vært mer spandable med coiler.
Lim eller Onyx alene eller i
kombinasjon med coiler ville
sannsynlig være et bedre
alternativ, men var ikke
tilgjengelig hos oss på det
aktuelle tidspunkt.
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CT kontroll 3 år og 9 mndr. postoperativt
CT kontroll viste ytterligere vekst
av aneurismesekken til 77 mm.
Fortsatt kontrastfylning av
lekkasjelumen i aneurismesekken
ventralt for coiler, men redusert
volum sammenliknet med forrige
CT kontroll. Rikelig artefakter fra
coilene vanskeliggjør
bedømmelsen av selve lekkasjen.
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Tredje emboliseringsforsøk etter 3 år og 10 mndr.
Nytt ultralydveiledet
transabdominalt innstikk. Fortsatt
fylning av et lite lekkasjelumen
som dog er betydelig mindre enn
før forrige embolisering.
Beregnet volum ca 2ml.
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Tredje embolisereringsforsøk etter 3 år og 10 mndr.
Fra introduceren i lekkasjelumen
lot AMI seg overraskende lett
kateterisere med 4 Fr «glide»
kateter og vanlig hydrofil 0,035”
mandreng. Fra denne posisjonen
ble hovedstammen av AMI coilet.
Deretter ble lekkasjelumen fylt
opp med Onyx(
) via
mikrokateter, volum ca 2,3 ml.
Hovedstammen av AMI kunne
nok også blitt embolisert med
samme Onyx-injeksjon, men vi
valgte å legge coiler når vi først
var i posisjon til det.
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Tredje emboliseringsforsøk etter 3 år og 10 mndr.
Det tilkom ingen umiddelbare
komplikasjoner og tredje
emboliseringsforsøk ble oppfattet
som teknisk suksess. Om det
også er klinisk suksess i form av
stabil eller minkende
aneurismestørrelse er for tidlig å
uttale seg om ennå.
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Preoperativ CT nov 2010
84 år gammel mann med
lumbalt aortaaneurisme
70mm, hø. iliaca
communis aneurisme
40mm og ve. iliaca
interna aneurisme
54mm.
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Stentgraft des 2010
Først embolisering av venstre a.
iliaca interna i separat prosedyre.
Deretter stentgraft til iliaca
eksterna på venstre side, til ïliaca
communis på høyre side (hø.
iliaca communis aneurisme
foreløpig ubehandlet).
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CT kontroll 4 mndr. postoperativt
Samtlige aneurismer tilnærmet uendret i diameter.
Type II lekkasje(
) i ve. iliaca aneurisme og i abdominalt
aneurisme.
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CT kontroll 16 mndr postoperativt
• Vekst av høyresidig iliaca communis aneurisme fra
40mm til 53 mm.
• Tilnærmet uendret vedrørende de to øvrige aneurismer.
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Stentgraftforlengelse 19 mndr. postoperativt
• Stentgraftene i iliaca har
migrert proximalt bilateralt.
Økning i diameter av
høyresidig iliaca communis
aneurisme fra 40mm til 55 mm.
• Hø. iliaca interna ble
embolisert med Amplazer
plugg og stentgraft ble
forlenget til externa bilateralt.

Kasus 2

CT kontroll 2 år og 3 mndr. postoperativt
•

•

Økt diameter av lumbalt aneurisme fra 70
mm til 90 mm og samtidig påvist type II
lekkasje fra AMI
I tillegg økt diameter av venstresidig
iliacaaneurisme fra 54mm til 65mm og
type II lekkasje fra iliaca interna grener.

Kasus 2

Coiling mars 2013
• Hovedstammen av IMA coilet via collateraler fra SMA for å stanse
type II lekkasjen til det abdominale aneurismet.
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Coiling 2 år og 4 mndr. postoperativt
• For å stanse type II lekkasjen til det venstresidige iliaca aneurismet
ble det ved samme prosedyre forsøkt coiling av iliaca interna grener
via kollateraler uten at dette lyktes.
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CT kontroll 2 år og 11 mndr. postoperativt
• CT kontroll viste ytterligere betydelig vekst av venstresidig iliaca
aneurisme til 93 mm.
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Embolisering 3 år postoperativt
•

•

Direkte gjennomlysningsveiledet punksjon transglutealt i bukleie. I tillegg
arterielt kateter med innstikk distalt i AFS (AFS fordi pasienten også har
popliteaaneurisme)
Lekkasjelumen med tilhørende arteriegrener ble embolisert med onyx(
).
Teknisk vellykket og ukomplisert. For tidlig å si om det er klinisk suksess.

Oppsummering
Endolekkasje type II opptrer hyppig etter behandling med abdominale
stentgraft. Lekkasjen tromboserer ofte spontant. I tilfeller med
vedvarende lekkasje vil aneurismediameteren allikevel ofte være
uendret eller minke. Økning av diameteren er relativt sjeldent, ruptur
uvanlig.
Konservativt kontrollopplegg anbefales. De få tilfellene som krever
behandling kan være utfordrende, to eller flere prosedyrer kan være
nødvendig.

Kilder
Embolisation of type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair.
Ozdemir BA, Chung R, Benson RA, Mailli L, Thompson M, Morgan R, Loftus IM.
J Cardiovasc Surg (Torino). 2013 Aug; 54(4):485-90
Diagnosis and treatment of endoleaks after endovascular repair of thoracic and
abdominal aortic aneurysms.
Heye S.
JBR-BTR. 2013 Jul-Aug;96(4):189-95. Review

Type II endoleak after endovascular aneurysm repair.
D. A. Sidloff, P. W. Stather, E. Choke, M. J. Bown, R. D. Sayers
British Journal of Surgery, Volume 100, Issue 10, pages 1262–1270, September 2013

