
Abdominale blødninger etter 
septiske embolier 



Oktober 2018 

• Mann 76 år 

• Kjent mitralinsuffisiens siden 2016 

• Innlagt med feber og infeksjon med ukjent 
fokus 

• Streptococcus agalactiae i blodkultur 

• Dobbeltsyn 



Oktober 2018 
• MR diffusjon viste små embolier spredt i cerebrum og 

cerebellum og mistanke om puss i ventrikkelsystemet 



November 2018 
• Ekko viste mitralendokarditt med stor vegetasjon 
• Planlagt ventilkirurgi 
• Smerter i høyre hofte → CT 



November 2018 

• CT angiografi abdomen og bekken viste okkludert 
a. hepatica, tilkommet etter 2016 

• AV-fistel i ve. nyre etter tidligere partiell reseksjon 

• Psoashematom uten aktiv blødning høyre side 

• Mulig miltinfarkt (ikke vist og ikke erkjent) 

 

• Etter operasjon med biologisk mitralventil 
stigende CRP. Bestilt CT med spørsmål om 
mediastinitt eller annet infeksjonsfokus. 



November 2018 

• Ny CT (ikke angio) viste normale postoperative forhold i 
thorax. 

• Miltinfarkt og tilkommet subcapsulær miltblødning 
• Uendret psoashematom uten abscedering 



Desember 2018 

• Marevanisert etter ventiloperasjon 

• Antibiotikabehandlet til 4. desember 

• Innlagt DMS 18. desember pga. feberfølelse 
og stigende CRP 

• TØE x flere uten tegn til vegetasjoner 

• Oppvekst enterococcus faecalis i blodkultur 

• Ampicillin iv. siden innkomst, vedvarende 
subfebril. lave infeksjonsparametre 

• Ny CT (ikke angio) 2. januar 2019 



Januar 2019 
• Infeksjonsfokus ikke påvist 
• Delvis tilbakegang av 

milthematom og psoashematom 
• Tilkommet pseudoaneurisme i 

milthilus 

• Hematom i leverhilus med 
kontrastlekkasje.  
– Retrograd fra distale leverarterie (pil) 
– Antegrad fra proksimale 

leverarterie? (pil) 
– Pancreaticoduodenalgrener? 



Januar 2019 
• Besluttet angio med evt. coiling av truncus coeliacusgrener 
• Marevan seponert (biologisk mitralventil) 



Januar 2019 

• Ingen blødning fra stumpen av a. 
hepatica. Coilet likevel med tanke på 
intermitterende blødning. 

• Svært slynget miltarterie. Nådde ikke 
helt ut med 130 cm mikrokateter, 
men sto i riktig segmentarterie. 
Sendte 3 mm coils med 
blodstrømmen til aneurismet og la 6 
mm coils lenger proximalt 
 

• Angio i truncus viste gren som ga 
fylling i hematomet og av perifere 
leverarterie. Forsøkte å 
kateterisere denne, men lyktes 
ikke med standard mikroutstyr 
 



Januar 2019 
• Gjennomgang av tidligere CT angio viste mulig fylling via pancreaticoduodenale 

grener og distale gastroduodenale. 
• Ny angio dagen etter med vurdering av muligheter for coiling fra AMS 
• Evt. forsøke med styrbart mikrokateter (SwiftNINJA fra Merit) i TC 
• Oppmerksom på mulighet for å indusere galleblærenekrose ved stenging av 

collateraler til leverarterien. Akseptert risiko 



Januar 2019 
• Fylling av hematomet fra pancreaticoduodenale via distale 

gastroduodenale (blå pil). 
• Collateralgren (rød pil) fra gastroduodenale som fylte leverarterien 
• Forbindelse fra hematomet  til leverarterien (grønn pil) 
• Forbindelse til collateralgrenen fra TC (se senere) 

 



Januar 2019 
• Det lykkes ikke å komme opp i leverarterien via collateralen (Progreat 2,0 F og GT-

wire) eller via hematomet 
• Coilet distale gastroduodenale. 
• Identifiserte annen collateralforbindelse (piler) til hematomet i leverhilus og 

videre til leverarterien. Coilet evt. backflow fra leverarterien og deretter innløpet 
til hematomet 
 



Januar 2019 
• Angio i pancreaticoduodenale og TC viste mulig minimal 

fylling (rød pil) i hematomet ved coilene i leverarterien i hilus, 
men ingen andre aktuelle grener.  

• Blå pil på collateralen som fylles fra begge injeksjonssteder 

 



Januar 2019 
• CT i arterie- og portovenøs fase fire dager senere viste trombosert 

pseudoaneurisme i milthilus med coils ved innmunningen i tillegg til 
lenger proksimalt 

• Ingen kontrastfylling i hematomet i leverhilus 
• Upåfallende galleblære (også klinisk upåfallende) 
• Videre planlagt 6 uker antibiotikabehandling og så 

 ny CT kontroll 
 


