
Karkirurgi på Viscerale kar

Pål-Dag Line

Seksjon for transplantasjonskirurgi



Nyrearteriestenose - “stum” sykdom

• Hypertensjon

– Renin – angiotensin – aldosteron

– “Dårlig” medikamentell respons

– Potensiell kurerbar hypertensjon

– Ischemisk nefropati

• Interstitiell fibrose, glomerulosclerose, 
arteriolosclerose

– Skrumpning, progressivt tap av nyrefunksjon

– 10 – 15% av pasientene i uremiker-omsorgenhar
nyresvikt utløst av renovaskulær sykdom



Etiologi
• Atherosclerose (75-85%)

• Samme risikogrupper som atherosclerose forøvrig

• Progressiv sykdom

–Lokalisasjon

• Ostial 63%

• Hovedstamme 32%

• Nyrearterie gren 5%

• Fibromuskulær dysplasi

(15-25%) 

• Overvekt av kvinner, oftest yngre aldersgrupper

enn v. atherosclerose



Behandling

• Behandlingsmål må være klart:  korrigere
hypertensjon, evnt bedre nyrefunksjon eller hindre
progresjon

• Konsulter med nefrolog

–Effekt av intervensjon særlig avhengig av;

• Hvor lenge pasienten har hatt renovaskulær sykdom

• Grad av nyresvikt (obs! Se-Kreatinin er en grov indikator)

• Pasienter med atherosclerotisk NAS og Kreat. >250-300 har dårligst prognose (5 
års overlevelse ca. 15-20%)

• Terapi

• PTRA, PTRA+S, 

• Kirurgi





Kirurgisk behandling

• Få pasienter opereres for stenose

–Hyppigste indikasjon er fibromuskulær dysplasi

–Behandlingsresistent renovaskulær hypertensjon

–Samtidig behandlingstrengende aorta sykdom

–Redusert nyrefunksjon/single nyre

• Terapeutiske alternativer

–Bypass kirurgi, (alene eller kombinert med aortakirurgi)

–Autotransplantasjon



Resultater kirurgisk behandling

–Cherr et al (J Vasc Surg 2002) n=626

• Hypertensjon -> normalisert hos 12%, bedret hos 73%, uendret/forverret 15%

• Nyrefunksjon -> 43% bedret, 47% uendret, 10% forverret

–Resultater (Auto-Tx:  Rikshospitalet)

–

Komplikasjonsrate

• 10-15%, (mortalitet 4%, nesten allltid cardiovaskulær)

– - Avhengig av pasientseleksjon





Kirurgiske metoder: Auto tx

Nyre tas ut laparoskopisk
om mulig

Kasus: Kvinne 42 år:

Hypertensjon

Multiple PTRA, re-stenose
og aneurismer.

Rekonstruksjon med
egen a.iliaca interna



Nyrearterie aneurismer



Autotx ved nyrearterieaneurisme



Karsykdom på viscerale kar



Normal anatomi

Rikelige kollateraler mellom alle tre
hovedstammer
• a. gastroduodenale, aa. pancreaticoduodenale
• Riolan’s arkade
• aa iliacae inferior og a mes. inf.

2 av 3 hovedstammer må være affisert for

å utvikle mesenterial ischemi !



Akutt mesenteriell ischemi

• Mortalitet > 70%

• Prognose avh. av symptomvarighet

» < 12t , < 24t,  > 24t

• Dramatiske symptomer - lite funn

• Tidlig laparotomi det viktigste

• Forsøk på revaskularisering I enkelte tilfeller

• Reseksjon

• “Second look” operasjon



Akutt disseksjon

SMA
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• Seon-Hee et al: Treatmentstrategy for patients with SMA dissection: Societyfor vasc surg

• Ansari et al: A rare cause of acute abdomen: spontaneous SMA dissection

• DeCarlo et al: Presentation, treatment and outcome of SMA dissection: Vascular medicine

• Dong-lin et al: Management strategy for SMA dissection

• Zetterval et al: Clinical presentation, management and follow-up of SMA dissection

• Zhihui et al: Treatment of symptomatic SMA dissection

• Gobble et al: Endovascular treatment of SMA dissection: Society for Clinical Vascular Surg

• Loeffler et al: Medical therapy/intervention do not improve uncomplicated SMA dissection

• Takayama et al: Isolated spontaneous dissection of splanchnic arteries





Kirurgisk behandling av disseksjon i SMA
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KASUISTIKK
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• 70 år gammel mann

• Akutte smerter i epigastriet

• CT viser aneurisme i AMS

• Reseksjon + interposisjon med 
VSM

• Mykotisk aneurisme fra 
endokarditt -> klaffeprotese

 56 år gammel frisk mann

 Hyperakutte smerter i 
epigastriet + rygg

 CT: disseksjon med blødning 
inn til falsk lumen

 Embolektomi + intimasutur + 
venepatch



Kronisk mesenterial ischemi

• Lang sykehistorie

• Smerter ved og etter måltid, (mesenterial angina), 

vekttap

• Utredes gjerne for malabsorpsjon og cancer !!!!

• Andre atherosklerose manifestasjoner

• Oftere kvinner enn menn 



Utredning

• Ultralyd Doppler

• CT angiografi

• Evnt. Selektiv angiografi



Endovaskulær behandling



Kirurgisk behandling

–Bypass fra aorta

• Tilstrebe kort bypass

• «Naturlig bue»

• Y-graft fra supra-coeliacal aorta 

ved rekosntr. av begge

stammer

–Bypass fra iliacalkar

• “uanatomisk” forløp



Kasus 1:  58 år gml kvinne operert med Y-graft for atherosklerose i aorta.  Postoperativt «kronisk intestinal ischemi»

Kasus 2: Kvinne, okkludert aorta, i nivå med nyrearterier, ve. nyre tapt
subtotal stenose på a. mesenterica superior



Kasuistikk intestinal ischemi
komplikasjoner og behandling

• Mann f. 1954, tidligere relativt frisk, mye fysisk aktivitet, 

ikke røker

• Halvt år med magesmerter i forb med måltid, vekttab

• Utredes bredt, mistenkt cancer

• CT viser okklusjon/subtotal stenose av tr. Celiacus og

a.mesenterica superior

• Behandling ?







Behandling des 2011

Opereres med  et dacron

Y-graft med proximale anastomose

i supra-coeliacal posisjon,

Distale anastomose til a hepatica communis
og a.mesenterica sup.

Teknisk ukomplisert inngrep



“Disaster strikes”



Expl laparotomi 10 dager postopr.:

Protesen ligger “badet” i puss

Oppvekst av enterobakter

Pasienten er periodevis septisk, ligger 

med åpen buk, men stabiliserer seg

etter noen omganger med revisjon

Romjul:  stadig åpen buk, svingende

temperatur, CRP 100-150

Hva NÅ ???????



• Overflyttes og opr ved RH 

09.01.12

• “Hostile abdomen”, uttalt ødem, 

flesket tarm, adheranser, 
bukveggsdefekt på 20x 30 cm

• Okklusjonsballong i aorta 

descendens via a.subclavia for 

proximal ktr.

• Fjernelse av infisert protese, 

okklusjonsballonger i perifere kar

• Insetting av aorta/iliaca allo-graft

• 3 ukers behanling med VAC/nett

for å lukke buk







Viscerale aneurismer

Pasha et al., Mayo Clin Proc. 2007;82(4):472-479



Behandlings alternativer

• Observasjon

• Små lesjoner, < 20 mm, kontraindikasjoner + +

• : Endovaskulær behandling

• Coiling/embolisering/injeksjonsbehandling

• Stentgraft

• Kirurgi

–Åpen kirurgi / Minimal invasiv: (Laparoskopi / robotassistert kir.)

• Ligatur

• Reseksjon med rekonstruksjon: hvilket graft??

• Hybrid prosedyrer



Endovaskulær behandling

• Coiling eller eksklusjon med stentgraft?

• Avhengig av lokalisasjon, lokal anatomi, 

komplikasjonsfare og teamets kompetanse.

“can be done does not always mean should be done”



Trender…



Trender…



Komplikasjon til embolisering av a. hepatica



Hvorfor ??



Materiale, Rikshospitalet 2006-2011

Nr Kjønn Alder Lesjon og presentasjon Relevant Sykdom Behandling Graft Forløp Status P.O.D

1 M 20
Intrahepatisk pseudo-aneurisme , ruptur 

gjennom leverkapsel, blødning
Lever-tx tidligere Selektiv coiling Ukomplisert I live

2 M 58
a. hep. communis, ruptur, smerter og 

blødning
Endokarditt, aortaklaff

Åpen rekonstruksjon, 

cholecystectomi

Allograft 

arterie
Ukomplisert I live

3 M 79
A hepatica, 25 mm, påvist v. cancer 

utredning 
Ca. Ventriculi

Åpen rekonstruksjon og 

ventrikkel reseksjon, 

cholecystectomi

Allograft 

arterie

Initialt ukomplisert, 

Tarmperforasjon 14 dager 

postop.

Død

4 M 56
A hepatica communis, 85-100 mm, truende 

ruptur. smerter
Hyperlipidemi, hypertensjon

Åpen rekonstruksjon, 

cholecystectomi

Autologt 

venegraft
Pneumoni I live

anaerob gram 

pos stav

5 M 64 A. hep. comm. og tr. coeliacus, 30 mm Uremi, hypertensjon
Åpen rekonstruksjon, 

cholecystectomi
Dacron Ukomplisert I live Staph

6 M 70 A. hep, 120x150 mm, truende ruptur Diab. Hypertensjon, Atr.flimmer
Åpen rekonstruksjon, 

cholecystectomi

Allograft 

arterie
Ukomplisert I live staph

7 M 76 A.hep. 80 mm, truende ruptur Hypertesjon, CVI
Åpen rekonstruksjon, 

cholecystectomi

Allograft 

arterie
Ukomplisert I live

8 M 62 A.Hep. 35 mm, AAA 55 mm Coronarsykd. ACB

Åpen rekonstruksjon, separat 

anast. Segment 4 + hø., 

cholecystectomi

Saphena 

magna
Ukomplisert I live

9 M 54 A. hep. 50 mm Cystenyre/cystelever Åpen rekonstruksjon
Saphena 

magna

Reoperert for leverarterie 

trombose, postop 

forbigående lever og 

nyresvikt

I live G+ kokker

10 M 71 A.hep. 50 mm, A.iliaca int. 50 mm Tidl. Opr. A-disseksjon Åpen rekonstruksjon
Saphena 

magna

Postop gallestriktur, 

stentbehandlet
i live

11 M 54 A.lienalis

Lever tx, mislykket 

endovaskulær beh med stent, 

DVT

Åpen Kir. Ligatur, 

rekonstruksjon av a.mes.sup.
Ukomplisert I live

12 M 29
Truncus Coeliacus 25 mm, A.lienalis 20 

mm
Lever tx tidligere

Åpen rekonstruksjon, 

splenectomi

Allograft 

arterie
Ukomplisert I live

13 M 46 A. hepatica Frisk
Åpen rekonstruksjon hø. + 

ve, cholecystectomi

Saphena 

magna
Ukomplisert I live

14 M 36 A.hep.dxt/A. pacreaticoduod Hypertensjon
Åpen rekonstruksjon, 

cholecystectomi

Saphena 

magna
Ukomplisert I live FMD

15 M 26 A.hep. 50 mm, "contained rupture" "Frisk" fra tidligere Åpen rekonstruksjon
Allograft 

arterie

PN komplikasjoner; 

nyreinfakt med blødning, 

nekrose av rectum

I live
Polyarteritis 

nodosa

16 M 56 A. lienalis 30 mm, ruptur Lever tx tidligere Selektiv coiling Miltinfarkt I live



Kasus nr 4: Mann, f. 46, atherosclerose, 

magesmerter. A.hep. aneurisme, 80 mm

• Atherosclerotisk aneurisme

• Reseksjon og venegraft fra Tr. Coeliacus

• Oppvekst av Stafylokokker fra trombe
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Kasus nr. 6: A. hep, 120x150 mm, truende ruptur 
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Kasus nr. 6: Reseksjon, allograft arterie (iliaca ext), oppvekst av 

staph.epid. I trombemasser.  Antibiotika 6 uker, ukomplisert forløp.



Takk for oppmerksomheten


