
1 

Kurs i Aneurismer og 
Aortoiliacal kirurgi 

 
Trondheim 2017 

 
Erney Mattsson 



2 

Aortoiliakal okklusiv sykdom 
 

 Symptomer, kliniske funn og relaterte 
tilstander.  

 Ankel/Arm indeks ,Tredemølle. 

 Differensialdiagnoser.  
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Leriche syndrom/Aorto-iliacal sykdom 
 

1. Høy Claudicatio 
 

2. Fraværende/svake 
lyskepulser 
 

3. Impotens 
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Aortoiliakalt 
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Øker med alderen? 
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 Isolert AI lidelse har en YNGRE populasjon(35-55 år) enn 
mer generell/perifer 

 Unge storrøykere ofte med hyperkolesterolemi.  

 Kvinner = Menn 

MEN …. 
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Kombinert aortoiliacal og 
femoropopliteal 

 Majoriteten (66%) (eldre) 

 Mer klassisk og multifaktoriell: 

 Tobakk, Hypertensjon, DM, lipid 

 Ofte også mer alvorlig med grav iskemi med hvilesmerter og 
sår (CLI) 
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Risiko faktorer for PAD 

Smoking 

Diabetes 

Hypertension 

Hypercholesterolemia 

Alcohol 

0.75   1     2      3        4        5 6 Relative Risk 

Reduced Increased 
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Diabetes 

Overgang Claudicatio – Kritisk Iskemi 

1% reduksjon i HbA1C gir 22% reduksjon av komplikasjoner. 

     (Br Med J 2000;321: 405-12  Stratton IM) 

Hypertensjon 

 

Dyslipidemi 

Vanligere ved isolert aortoiliakal sykdom enn mer perifer.  
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Symptomer, Kliniske Funn 
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Isolert AI 

Claudicatio 

 -Høy 

 -Lav (15% kun legg og svake perifere pulser, SFA er åpen) 

    Kombinert AI 

    Sår 

    Hvilesmerter 
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Kliniske Funn 
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+ ++ 
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B B 
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Doppler skal alltid kombineres med trykkmanschett på arteriesiden 

Ankel/Arm indeks 
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5% 
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ABI etter arbeid 
 

Høyere armtrykk, Trykkfall perifert 

 

Sammenligne med trykk i hvile 
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Tredemølle  
 Tredemølle (3.2 km/h 

med 10%–12% vinkel)  

 Stopp ved symptomer/ 
max 5min 

 Ny ABI  

 Fall på 10-15% 
diagnostisk 
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Hvilesmerter, Sårsmerte, Restless legs 
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Hø-sidig klaudicatio med smerter i hø rumpeball. 

  

25 m gangdistanse 

 

Normale pulser hø bein (AFC, POP, DP, TP) 

 

Normalt ABI i hvile og etter arbeid 

 

Aorto-iliacal Atherosclerose ??????? 
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Differensialdiagnoser 
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 Spinal stenose 

 Ofte bilaterale 
setesmerter som  går ned 
bak på foten 

 Foten ”svikter”.  

 Bedres sakte i hvile. 

 Fleksjon av ryggrad gir 
lindring (oppoverbakke) 

 Verre ved ekstensjon og 
oppreist (nedoverbakke) 
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 Nerverot kompresjon 

 Skarpe smerter ned over i 
foten som kommer ved 
ståing, gåing.  

 Ofte også i hvile bedres 
ved posisjonsendring.  

 Historie med 
ryggproblemer  
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 Hofteartrose 

 Laterale hoftesmerter som 
kommer etter og ved start 
av bevegelse.  

 Går tregt over men bedres 
når foten ikke belastes. 
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 Venøs klaudikasjon 

 Hele foten affisert men 
leggen verst 

 Stram, stor og smerte 
etter gange som går rolig 
over i hvile, bedring ved 
elevasjon.  

 Misfarging 

 Historie med 
DVT/trombose 



35 

 Kronisk kompartment 
syndrom (veltrente) 

 Etter mye trening 
(jogging) 

 Ekstreme smerter i leggen 
som går rolig over i hvile 
og elevasjon hjelper 



36 

Midaortic Dysplastic Syndrome 

Takayasu's, Temporal Arteritis, 

neurofibromatosis, fibromuscular 

dysplasia, retroperitoneal fibrosis, 

Williams syndrome (kromosom 7) 
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Flere finnes… 
 Arteritis 

 Congenital and acquired coarctation of 
aorta 

 Endofibrosis of the external iliac artery 
(syndrome in 

 cyclists) 

 Fibromuscular dysplasia 

 Peripheral emboli 

 Popliteal aneurysm (with secondary 
thromboembolism) 

 

 Adventitial cyst of the popliteal artery 

 Popliteal entrapment 

 Primary vascular tumors 

 Pseudoxanthoma elasticum 

 Remote trauma or irradiation injury 

 Takayasu’s disease 

 Thromboangiitis obliterans (Buerger’s 
disease) 

 Thrombosis of a persistent sciatic artery 
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Trening ved aortoiliacal sykdom ???? 

Det dannes vel ingen kollateraler i bekkenet ?? 
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n =111 
 

The CLEVER study 
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Training of claudicants and increase in blood flow 
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