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Sykehuset Østfold 



Tidligere sykehistorie 

• 69 år gammel mann 

• Hypertensjon 

• Kronisk myelomonocyttleukemi (KMML) 
diagnostisert 2 år før det aktuelle 
– Den gang betydelig hematom i forbindelse med 

cristabiopsi 

– Har også hatt episode med alvorlig epistaxis 

• KOLS 
– Spirometri hos fastlegen 2 dager før innleggelse 

 



Blødning i thoraxvegg 

• Han tok skikkelig i ved 
spirometrien og fikk etter 
hvert et betydelig 
hematom i thoraxveggen 

• CT ved innkomst viste 
hematom i thoraxveggen 
og pågående blødning 
med ekstravasering av 
kontrast. 

• Rød pil 



Innkomst 

• Blodprøvesvar 

– Hb 9,7 

– Trc 49 

– APTT 43 

– INR 1,5 

• Initial behandling 

– Korreksjon av 
koagulopati med bl.a 
trombocyttkonsentrat og 
SAG 

– Cyklokapron 

 

– Kompresjon av 
hematomet med 
brokkbind 



Forverring 

• Tross ytterligere transfusjoner og forsøk på 
korreksjon av koagulasjonsforstyrrelsene økte 
hematomet i størrelse 

• Pasienten var betydelig smertepåvirket 

• Kirurgene var lite lystne på å evakuere 
hematomet 

• Avtalen ble at vi skulle gjøre angio og 
embolisering om det lot seg gjøre 



Angio 

• Etter gransking av CTA ble tre 
intercostalarterier kateterisert (8. 7. og 6.) 

• Det tok litt tid å lete opp ostiene og finne 
katetere som ga stabil posisjon 

• Ekstravasering ble påvist fra tynn gren fra 7. og 
6. intercostalarterie 

• Disse to ble coilet med Hilal coil fra COOK 

 

 



Coiling av 6. intercostalarterie 

• Blødning fra gren 
kaudalt 

• 6 Fr «Special» Just 
cross catheter (Cordis) 

• Blå pil 

• Progreat mikrokateter 
• Gul pil 

• Hilal coil 
• Rød pil 

 

 

 

 

ekstravasering 



Coiling av 7. intercostalarterie 

• Blødning fra gren 
kranialt 

• Mach C2 føringskateter 
• Blå pil 

• Progreat mikrokateter 
• Gul pil 

• Hilal coil i to nivåer 
• Røde piler. 

ekstravasering 



Etter coilingen 

• Etter coilingen var det redusert flow og vi 
antok at karene ville trombosere 

• Hb stabiliserte seg og pasientens smerter 
relatert til hematomet avtok 

• Det gikk mot hjemreise fem dager etter 
coilingen 

 

• Men.. 

 

 



Reblødning  

• 4 dager etter coiling 
• CT viste 

kontrastekstravasering i 
flere nivåer men det var 
ikke mulig å identifisere 
tilførende arterie 

• Supplerte med ultralyd 
med kontrast for å finne 
ut om blødningen hadde 
opphav fra 
intercostalarteriene eller 
om det kunne være andre 
ekstrathoracale kilder 

Gren fra 5. intercostalarterie 

Kontrastekstravasering 
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Reembolisering 

• Det var tydelig at intercostalarteriene ikke 
hadde trombosert etter coilingen og at noe 
annet måtte forsøkes 

• Valget falt på Onyx 

 



Reblødning 

• Angio av 6. 
intercostalarterie med 
ekstravasering fra tynn 
gren 

 



Embolisering med Onyx 

• Onyx i 6. 
intercostalarterie 

• Gul pil 

• Onyx i 7. 
intercostalarterie 

• Rød pil 

• Kontrollangio i 6. 
intercostalarterie etter 
Onyx 



5. intercostalarterie 

• Siden ultralyd tydet på 
størst blødning fra 5. 
intercostalarterie ble 
denne også kateterisert.  

• Felles avgang med 
bronkialarterien (vanlig 
variant) helt ved 
aortabuen 

• Påviste imidlertid ingen 
ekstravasering her 

 

 

 



Hvordan gikk det så? 

• Etter Onyx stoppet 
blødningen 

• Stabil Hb 

• Pasienten ble utskrevet 
etter 6 dager 

 

• Røntgenbilde tatt 2 mnd 
senere: Tilbakegang av 
hematomet i 
thoraxveggen 



Etter vel 3 mnd 

• Pasienten ble reinnlagt 
med splenomegali og 
miltblødning 

• Arteria lienalis ble 
embolisert 

• Han fikk også ny blødning 
i thoraxveggen 

• Blødning rød pil 

 
• Hjertestans og bestemt 

ingen rescusitering 
• => Mors 



Avsluttende kommentar 

• Poenger vedr. emboliseringen: 
– Vanligvis tilstrebes embolisering av front- og backdoor, 

i dette tilfelle  grener fra arteria thoracica interna. Det 
ble ikke gjort her grunnet nokså langvarig prosedyre 

– I første prosedyre ble det benyttet coiler. Med 
pasientens koagulopati kunne man kanskje ikke 
forvente trombosering av karene. 

– Kunne ev valgt annet emboliseringsmateriale enn 
Onyx som partikler eller lim? 

• Forøvrig er det viktig ved prosedyren å være 
sikker på å unngå embolisering av kollateraler til 
arteria spinalis anterior 
 
 
 


