
Case of the month

Paradoks emboli



Mann født 75

• Tidligere selvhjulpen MRS 0
• Ictus 12:40

- venstresidig media klinikk
• Ekstern CT angiografi 13:30 

- Sentral M1-okklusjon venstre side
- Åpne precerebrale arterier
- Pulmonal sadelembolus

• NIHSS 17-18
• Gitt trombolyse 13:42
• Luftambulanse til AHUS 14:25





Sadelemboli



AHUS

• Nevrotrombektomialarm 14:40
• Mottak 15:04

- Global afasi, høyresidig parese/paralyse
- NIHSS 20
- Mistenkt etiologi Paradoks Emboli
- Lab: HbA1c 108, ellers ua
- EKG: Sinusrytme

• Angiolab 15:07



Angiolab

Prosedyre i generell anestesi
Punksjon 15:27
Man benytter 8 French Flowgate, 5 French Sofia, 
Rebar 18 over traxcess microwire. 
Trevo stentretriever 4 x 30 mm
Det gjøres i alt tre drag i to separate mediagrener, 
hvorpå full rekanalisering med TICI 3 kl 16.46. Ingen 
angiografiske komplikasjoner.
CT på bordet viser ingen blødning.



Pre ICT Post ICT



Pre ICT Post ICT



Forløp/behandling

Pasienten settes umiddelbart på fragmin 5000 IE 
som trappes opp til 10000 IE over 2 dager. CT/MR 
viser etablert infarkt i deler av ve temporallapp og 
basalgangliene. 
Dedikert CT med funn av DVT og sentral 
lungeembolisme.
TØE viser PFO med Høyre til Venstre shunting.
Man finner ingen alternativ slag etiologi.
Det konkluderes med paradoks emboli, etiologi 
DVT.



Forløp/behandling

Pasienten kommer seg, ICT + 2 dager: NIHSS 4
(Afasi 2, Fascialisparese 2)

Overgang DOAK, i tillegg antihypertensiva, Insulin

Henvises til lukking av PFO
Dette aksepteres og utføres ved Rikshospitalet 12 
mnd post ICT
Påvist trombofilitendens (av ukjent type) og 
anbefalt livslang DOAK (Eliquis)



Paradokse embolier

• Høyre til Venstre shunting via
- PFO vanligst
- ASD
- Ventrikkel septum defekt
- Ekstrakardiell shunting



Paradokse embolier

• Eksklusjonsdiagnose ved kryptogent slag
Med høyest mulig sikkerhet utelukke    
alternativ etiologi: 
- Cardioembolisme (inkl. okkult atrieflimmer)
- Atherosclerose
- Small vessel desease

• Sannsynlighet øker med grad av shunting



Paradokse embolikilder

• Høyre hjerte
- Atrie Septum Aneurysme
- PFO / ASD assosierte tromber
- etc.

• DVT
• Traume / Fett
• Luft



PFO (Patent Foramen Ovale)

• Estimert til 25 % i voksen befolkning
• Høyere prevalens hos yngre med kryptogent 

slag
• I utgangspunktet lav risk kategori
• Behandlingsalternativer etter slag

- Konservativt (Platehemmer/Antikoagulasjon)
- Perkutan PFO lukking
- (Kirurgisk PFO lukking)



Studier





Antitrombotisk behandling 
PFO/Paradoks emboli

• Platehemmere
- Kryptogent slag med antatt paradoks emboli

• Antikoagulasjon
- Slag med sannsynlig etiologi DVT / PE / 

trombofili



PFO lukking

• Generelt liten reduksjon av rekurrent slag
- Prosedyre betingede komplikasjoner, inkl. 

atrieflimmer

• Underkategori / Anbefalt Seleksjon
- Unge pasienter
- Uttalt Høyre til Venstre shunt
- Assosiert atrieseptum aneurysme
- Slag med etiologi DVT/PE + trombofili
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