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Åpen operasjon for AAA  

 

”How I do it” 

 

Torbjørn Dahl 

Karkirurgisk seksjon, St. Olavs Hospital 



Da aortatangen glapp for pappa…. 



Tilgang 

• Transperitoneal 

• Midtlinjesnitt 

• Tverrsnitt 

• Retroperitoneal  

• Venstresidig 

longitudinal 





Transperitoneal tilgang 

Lumley et al. Vascular surgery,  

Springer 2009 

 



Fordeler med transperitoneal 

tilgang 

• Kjent tilgang 

• Rask åpning og lukking 

• Lettere tilgang til høyre arteria iliaca 

• Lettere tilgang til høyre nyrearterie 

• Lettere tilgang for å palpere abdomen 

• Mindre blodtap(?) 



Retroperitoneal tilgang 

Lumley et al. Vascular surgery,  

Springer 2009 



Relative indikasjoner for 

retroperitoneal tilgang 

• Tidligere bukkirurgi 

• Hesteskonyre 

• Inflammatorisk aneurisme (?) 

• Juxtarenalt aneurisme 



Hvilken tilgang bør du velge? 

Skaff deg erfaring og velg den 

metode du føler deg fortrolig med 



Operasjonsstua  



Stå slik at du kan følge blodtrykket 



Midtlinjesnitt 



Palpere abdomen (?) 



Omnitrakt 



Incidere peritoneum foran aneurismet 



Wahlberg et al.  Emergency Vascular Surgery, Springer 2007  



Frilegge venstre nyrevene 



Frilegge øvre hals 

Disseksjon inn mot columna,vanligvis 

ikke deling av aorta 



Frilegge bifurkaturen 

Frilegge avgangen av iliaca communis 
– ikke gå rundt! 

Frilegge avgangen av iliaca interna og 
eksterna hvis behov 

 



Paraaortalt nervevev 

• Forstyrrelser i 
seksualfunksjon er 
vanlig hos pasienter 
med aortoiliacal 
sykdom 

• Dissekere langs 
høyre kant av aorta 
(obs. superior 
hypogastrisk 
plexus/preaortisk 
plexus) 

 Van Schaik et al. J Vasc Surg 2001 



Blødning fra bekkenvene 

 • Komprimere 

blødningen 

• Skaffe assistanse 

• Komprimere på hver 

side av blødningssted 

• Reparere med 

uresorberbar tråd 

(«stor» nål) 



Perioperativ medikasjon 

• Keflin 2 g i.v. preoperativt, deretter 2 g 

Keflin hvert 90 minutt, max. 4 doser 

• (Dalacin ved penicillinallergi) 

• Heparin 3000 IE før avklemming 



Avklemming av bukaorta –

rekkefølge? 



Plassere tang oppe 





Retrograd blødning etter åpning av 

aneurismet 

• Lumbalarterier 

• Arteria mesenterica 

inferior (AMI) 

• Komprimere! 

• Suturere med 

resorberbar tråd 



Hva gjør vi med art.mesenterica 

inferior? 

• Ingen tiltak hvis okklusjon 

• Ligeres ved god backflow 

• Reimplanteres hvis tidligere colonkirurgi 

• Reimplanteres ved tvil om sirkulasjon i 

art.iliaca interna (alltid minst en åpen 

art.iliaca interna)   

 
Management of AAA, clinical practice guidelines,  

ESVS, EJVES suppl 1, 2011 



Øvre anastomose 



Selvholdende hake i aneurismesekken 





Valg av protese 

• Impregnert 

Dacronprotese 

• 16 - 20 mm rør- eller 

16-20/8-10 

bifurkasjonsprotese 

• Fuktes før bruk 

• Polypropylenetråd 3-0 

i 120 cm lengde oppe 



Y-graft eller rørprotese? 



Tang eller okklusjonskateter på 

bekkenkarene 



Tenk på hvor du plasserer nålen 



 Vær forsiktig med nålespissen 





Protesen trekkes ned 



Dobbeltsutur med knute dorsalt 



Fortløpende sutur inn i protese og 

ut av aorta 



Haimovici et al.  Vascular Surgery,  

Appleton & Lange 1989 

 



Pass på hjørnesuturene 



Test øvre anastomose 



Nedre anastomose 



Heparin-saltvann til skylling 



Skylling ved nedre anastomose 



Kort avstand til spiss gir presisjon 

og mer kraft 



Suturforsterkning 

• Filt 

• Bit av protesen 



Før påslipp av blod 

• Forberede anestesien  

• Slippe ut blod fra 
bekkenkar og aorta 

• Skylle med Heparin-
saltvann 

• Slippe opp, og holde 
blodtrykket over 90 
mmHg ved 
kompresjon av 
protesen 

 



Beskjed til anestesilege  



Følg blodtrykket 



Sjekke hemostase 



Lukke aneurismesekken 

Haimovici et al.  Vascular Surgery, Appleton & Lange 1989 



Iliacaaneurismer – hvor skal vi 

legge distale anastomose? 







Bekkensirkulasjon 

Beholde minst en åpen arteria 

iliaca interna 



Kontroll av lyskepuls 



Lukking av fascie og hud 



Inspisere føttene,  

evt. dopplerpuls 



Postoperativ medikasjon 

• Smertestillende på epiduralkateter 

• Gradvis overgang til morfin, paracetamol 

eller paracetamol med kodein 

• Klexane 40 mg x 1 s.c. til full mobilisering 



Hvordan skal man operere 

rumperte AAA? 

Tilstrebe samme teknikk som ved 

elektive inngrep 



Strategi ved rumperte AAA 

• Hold blodtrykket lavt 

• Dekk opp og stå klar 

før narkose 

• Forsiktig disseksjon 

cranialt 

• Behold roen 

• Tilpasset avklemming 

• Vanlig teknikk 



Avklemming av bukaoarta? 

• Klemme av aorta 

manuelt 

• Tang nedenfor 

nyrearteriene 

• Tang under diafragma 

• Okklusjonsballong 



Tang under diafragma 

Wahlberg et al.   

Emergency Vascular Surgery,  

Springer 2007  

 



Råd til ferske kirurger…………. 

”Don´t try to be smart, do as 

you´re taught” 


