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78 år gammel kvinne med urotelial cancer og  
CIS i urinblæren. 
På MDT besluttet å gjøre nefroureterektomi og  
cystektomi med anleggelse av Brickerblære.   
Det gjøres også ileakalt lymfeeksisjon. 
 
 



På kvelden og natten postoperativt får hun  
smerter i hø. underekstremitet. 
Klinisk akutt ischemi høyre side hvor man  
ved dopplerundersøkelse ikke finner puls i  
ADP eller ATP.  
På natten gjøres det CT angio. Vurderes til å  
være akutt trombotisk okklusjon i bekkenstammen.   





Hø. side Hø. side Hø. side 



På natten gjøres det så via lysketilgang hø side,  
embolektomi i hø bekken og ned til poplitea.  
Det er da hvitmarmorert høyre underekstremitet. 
Kjennes svak puls i lysken og det er suboptimal  
inflow. Man antar at dette er på grunn av  
stenose i a. iliaca communis.  
Det gjøres fasciotomi, visuelt viabel ekstremitet.  



Neste dag er det dropp fot, og vurdert via  
fasciotomien, er muskulaturen ikke lenger  
viabel og hun femuramputeres. 



På poliklinisk kontroll en måned senere er  
stumpen grodd, og det er god kraft i  
ekstremitetene.    



To uker senere er hun på karpoliklinikken  
for å vurdere et dekubitalsår ve. hæl. 
Det konkluderes med ve. sidig kritisk ischemi. 
AAI 40/110 og ADP uten signaler.  
Legges inn og det tas ny CT angio.  



Hø. side Ve. side 



Hø interna 

Ekte lumen 



Fibularis  

Anterior 



Disseksjon fra distalt i infrarenale 
aorta til distale iliaca eksterna 
dexter. Kollaps av det ekte lumen 
som okkluderer avgangen venstre 
iliaca communis og avgangen til hø. 
iliaca interna. 



Endovaskulære behandlingsmuligheter? 
 
• Tilgang via ve. side, aortastent med reetablering av ekte lumen. 
     Deretter evt. kissing og iliaca stenting ved peristerende  
     disseksjon høyre side. 
 
• Hvis mulig, tilgang via ekte lumen i eksterna hø. side.  
     Reetablering av ektelumen med aortastent. Deretter evt. kissing 
     som over.  
 
• Tilgang via falsk lumen hø. side. Aortastent for å etablere 
      falsk lumen som løp. Deretter via ve. side penetrering  
      inn i falskt aortalumen og kissing stenting. 
 
• Som bailout optimalisering av disseksjonslumen hø. side  
     med aorta og iliaca stent. Deretter fem- fem crossover.  
 

 
 

  



Intra- og ekstraluminale stategier.  
 
Det å komme seg opp ekte lumen fra hø. side ble vurdert vanskelig. Vi var usikker på 
hvorvidt aortastent fra ekte lumen ve. side ville åpne ekte lumen i bekkenet hø side.  
Aortastent må settes 15-20mm over bifurkasjonen for å kunne ballongdilateres uten 
å få en stor ballong ned i iliaca comm.  
Vi har ikke ballongmontert stentgraft i rett størrelse, kun Wallstent. Mulighet for 
intimarift distalt for stent ? Vil kunne kissing stente uansett valgt side.    
 
En mulighet er å sette aortastent for å fiksere det falske aortaløpet . Deretter 
penetrere intima fra hø. falske eller ve. ekte lumen alt etter hvilken side en satt 
aortastenten. En ofrer ved en av strategiene hø. interna, ve. er stenotisk.  
 
Det viktigste er å sikre god inflow til ve. side. Kritisk ischemi  og gangren. Allerede 
femuramputert hø side. Høyre side vil kunne klare seg uten optimalt åpent 
bekkenkar.  
 



6Fr begge sider, på hø side i falskt  
lumen. Angio via ve. viser ekte ve lumen og  
en tynn stripe av ekte på hø side  



Cross over med 4Fr UF og stiv hydrofil wire i  
ekte hø lumen og ned i femoralis.  
Her var tanken å ta wire ut på hø side og «snu» 
Utilsiktet spilte dette ut åpningen i ekte lumen 
i lyskekanalen og fasiliterte dermed  
wiretilgang via hø side.  
 
 



20x40mm Wallstent via høyre   



«Plutselig» var det flow ned begge ekte lumen.  
Dårlig flow i hø. eksterna.  Fin flow i hø. interna.  
Fortsatt disseksjon eller pga. 11Fr innfører i et gracilt kar? 



Velger å sette kissing stenter 
 
Wallstenten måtte settes «høyt» får å kunne dilateres med stor  
nok ballong uten å komme ned i iliaca com med ballongen,  
derfor høyere kissing enn ordinært.  To 10x60mm.  
 
Hadde en hatt stort nok stentgraft til aorta, ville en gjort dette med  
«CERAB» teknikk- dekket stent i aorta og dekkete kissing stenter til iliaca comm  
som moduleres til minimale «guttere»  
 
Covered endovascular recontruction of aortic bifurcation (CERAB) 
Goverde PC, Lauwers K, Verbruggen P et al (2013)  
J Cardiovasc surg (Torino) 54(3): 383-387 
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Forrige slide viser forstsatt langsom  
flow og gracilt lumen i iliaca externa dx. 
Manglende  ekspandering av ekte lumen? 



«Tømmer» falskt lumen ovenfra og ned 

Angio viser deretter god diameter hø side 



R: To måneder senere er hælsåret tilhelet.  
Klinisk fin vaskulær status.  
Mobilisert med protese. 



Det er uheldig at man ikke erkjente  
disseksjonsproblemstillingen initialt. 
Det er imidlertid usikkert hvorvidt man  
med en endovaskulær strategi kunne unngått  
høyresidig amputasjon natten postoperativt  
grunnet den langvarige iskemi tiden.  


