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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

NYE ESC/ESVC Guidelines 2017  

TASC gradering av lesjoner UTE 

 

• Klasser med anbefalinger  (Class) 

• Nivå av evidens         (Level) 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

NYE ESC/ESVC Guidelines 2017 

 

Del I 

• Endo førstevalg for okklusjoner < 5cm lengde  (I C) 

• Åpen kirurgi først for pas fit for kirurgi             (IIa B) 

• Endo først kan vurderes ved lange/bilat okkl  

 ved alvorlig komorbiditet      (IIa B) 

• Endo først for lange/bil okkl erfarent endoteam OG 

ikke ødelegger for framtidig åpen kirurgi     (IIb B)   

  

   http://www.ejves.com/article/S1078-5884%2817%2930454-9/pdf 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

NYE ESC/ESVC Guidelines 2017 in press 

 

Del II 

• Primær stenting fremfor ad hoc                      (IIa  B) 

• Åpen kirurgi først når okklusjon opp i 

nyrearterienivå                                                 (IIa C) 

• Iliofemoral okklusjon, hybrid /bypass              (IIa C) 

• Ekstra-anatomisk bypass hvis ingen altern.    (IIb C)  
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

Indikasjon åpen 

>5 cm okklusjoner hvis rel god almentilstand og 

påvirker dagliglivets aktiviteter (jobb, fritidsakt, greie 

seg hjemme uten hjelp) 

 

Alder?  Kjønn?       

Paraneoplasi? trombofili? Arv?  

 

 

 

    http://www.ejves.com/article/S1078-5884%2817%2930454-9/pdf 

 



7 

Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 



8 

Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 



9 

Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 



10 

Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 



11 

Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

 

 



12 

Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 





14 



15 

Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 



16 

Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

 

Distalt 

• A.Iliaca externa  

• A.femoralis communis                
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• Viktig å trekke seg i tide med mye 

ringkalk/porselensaorta 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

Hostile abdomen? Retroperitoneal tilgang?? 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

• Resultater AIOD  

 

 

 Begrenset sykdom: 

 Patency Y-graft 5 år  95% 

 ------””---------------10 år 85-90% 

 

  Mortalitet perioperativ 1-5%  (tidl 7%) 

  
 

Rutherford: Vascular Surgery.  K.W.H.Chiu, R.S.M.Davies, et al:https://doi.org/10. 1016/j.ejvs.2009.12.014
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

Resultater AIOD  Ygraft  Alder (Ballotta, E. et al. J Vasc Surg  

                      2012;56:1606-14  ) 

  

  

 

 

 

     

 



25 

Y graft 

Komplikasjoner  tidlige  (totalt 17%) 

•Blødning 

•Nyresvikt 

•Akutt underex iskemi (vridning graftbein, anastomose) 

•Tarmiskemi 

•Lyske:lymfocoele, fistel, sårinfeksjon, hematom 

•Seksual dysfunksjon 

•Ureterskade 

•Spinal iskemi 

•Pneumoni 

•Hjerteinfarkt 

•Død 

•  
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

Y graft 

 

Komplikasjoner  sene   

 

 

Graft trombose 

Graft infeksjon 

Aortoenterisk fistel 

Anastomose pseudoaneurisme 

 

 

 

 



27 

Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

• RINGSTRIPPING A.ILIACA EXT (Semi-closed 

(remote) endarterectomy) 

Indikasjon 

• Okklusjon av a.iliaca externa (“moden”) 

Teknikk 

TEA a.fem communis 

• Ringstripper-ende blindt oppover dist for interna 

avgang (ta stor nok stripper:5-10mm) 

• Komb med stent? 

Fordel (I forhold til Ygraft) 

• Unngår lang patch 

• Enkelt inngrep, liten hjerte-lungepåvirkning 

• Ødelegger ikke for mer omfattende kirurgi senere 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

RINGSTRIPPING ILIACA EXT 

Resultater   

88% 5 års patency (lik/litt bedre enn Ygraft)* 

 

Komplikasjoner 

• Proximal avslutning-god inflow? (evt +stent) 

• Pseudoaneurismeutvikling 

• Disseksjon 

 

• Perforasjon? 
  * K.W.H.Chiu, R.S.M.Davies, et al:https://doi.org/10. 1016/j.ejvs.2009.12.014 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

EKSTRAANATOMISKE BYPASSER 

 

•Femoro-femoral crossover bypass 

 Unilat sykdom, komorbid 

 

•Axillobifemoral bypass 

 Komorbid, intra-abdominal infeksjon, hostile abd 

 

•Obturator bypass 

 lyskeinfeksjon 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

EKSTRAANATOMISKE BYPASSER 

 

•Axillobifemoral bypass 

 

•Ringforsterket sølv –ferdig sydd anast 

•3 anastomoser-to team 

•Litt slakk i graftet for å unngå “Axillary pullout “ 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

EKSTRAANATOMISKE BYPASSER 

 

•Komplikasjoner som andre bypasser 

 

•Blødning 

•Okklusjon  (kink, fete pas ved FFX, axillobifem ) 

•Infeksjon    (ringforsterkede 8mm sølvimpregnerte  

     graft) 

 

•Axillobifem: plexusskade, overex iskemi/trombose 

•FFX Blære- og eller tarmperforasjon ved   

     tunnellering av graft 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

EKSTRAANATOMISKE BYPASSER 

 

•Resultater 

                           < 5% mortalitet 

•Patency 

 

 Femfem X  72%  5 års overlevelse (>2000)* 

 Axillobifem  35%-40%   3 års overlevelse# 

 

•Ikke sammenlignbar populasjon 
                       *Ricco J-B. J Vasc Surg 2008;47:45-54.     #Schneider  JR. Sem Vasc Surg 1994;7:35-44 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

EKSTRAANATOMISKE BYPASSER 

Resultater  

•Alder ( Ygraft bedre)   yngre mer aggressiv sykdom 

 

•Claudikanter=kritisk iskemi?¤  

 

•Ringforsterket sølvgraft? Diam 6=8mm?? 

 

•Progresjon  av sykdom 

•Inflow ?          papaverintest >15% trykkfall  

•Outflow 

• Profunda åpen , profundaplastikk    

                                            ¤Criado, Brener       Archie 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

EKSTRAANATOMISKE BYPASSER 

 

•Kontroller?   Uklar effekt 

 

  DUPLEX UL 

•Predikerer dårlig utkomme og utredn/tiltak hvis: 

•Systolisk hastighet >3 m/s i inflow arterie 

 

•    ---””””------  <0,6 m/s midt på graftet 
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

LAPARASKOPISK AORTAKIRURGI 

Ingen foredrag på ESVS 

Charing Cross 2 foredrag tidl 

 

•Dårlige resultater 

•Alvorlige komplikasjoner 

•Anbefales ikke 

 

 

Studie ledet av Aker   
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Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

LAPARASKOPISK AORTAKIRURGI 

Rutherford; inkl robotassist. 

Lang læringskurve FÅ åpne inngrep pga EVAR 

 

Forneau 2010; Di Centa; 2008; 150 pas 2,7% mortal. 

Robotassistert; Aortaclamptid 86 min, disseksjon 113 

min LOS 7 dg 

 

Har ingen plass i karkirurgien  pr nå 

 
Kolvenbach R et al,. Vascular 2006;14:186-1902. Di Centa I, et al. 2008, 22:227-232., Forneau, 2010.  
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SYMPATEKTOMI 

 

Up to date: ingen resultater 

 

Glem det ! 

 

 

 



Åpen kirurgi for aortoiliakal sykdom 

–KONKLUSJON 
 

 

–Åpen kirurgi tilbake for aortoiliakal okklusiv sykdom 

for okklusjoner >5 cm 

  

–Endo-åpen-hybrid 

 

–TEAM arbeid   lokale forhold 
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