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Perifer arteriell karsykdom - hvor? 



Perifer karsykdom 

Claudicatio intermittens 

 

 

Kritisk iskemi 

• Hvilesmerter 

• Sår 
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Perifer karsykdom 



Beste medisinske behandling 

ASA 

Statiner 

Røykeslutt 

Gangtrening    



Beste medisinske behandling 

ASA 

Statiner 

Røykeslutt 

Gangtrening  organisert? 

CLEVER Compares Stenting and Supervised Exercise to 

Improve Walking Ability of Patients With Leg Claudication  

 
CONCLUSIONS Both superviced exercise and stenting 

had better 18-month outcomes than optimized medical 

care. Superviced exercise and stenting provided 

comparable durable improvement in functional status 

and in quality of life up to 18 months.  

 

The durability of claudication exercise interventions 

merits its consideration as a  

primary PAD claudication treatment.  



Radiologisk utredning 

• Konvensjonell angiografi 

 

• Ultralyd 

 

• Computer Tomografi (CT) 

 

• Magnetisk Resonans (MR) 



CT arteriografi 

• Kalk  

• Aneurisme 

• Bypass 

• Embolikilde 

 

• Stenosegradering  



CT arteriografi 

• Aorta, bekken- og 
underekstremitetsarterier 
med ivk i arterielle fase. 

• Rekon i 3 plan med MPR 

• Evt returserie fra fot til kne 
ved langsom flow/okklusjon 
• Fremstille leggarterier 



MR arteriografi 

• Coronale kontrastforsterkede 
opptak 

• MIP rotasjoner 

• Aksiale True-Fisp i aorta og 
poplitea  aneurisme 

• Ikke kontrastforsterket – nye 
muligheter. 



MR arteriografi 

• Ingen kalk  

• Stenosegradering 

 

 

• Aneurisme 

• Bypass 

• Embolikilde 

• Kalk 



MR arteriografi 



MR arteriografi 



MR arteriografi 



MR arteriografi 



MR arteriografi 



Valg av behandling 

TASC ΙΙb og TASC ΙΙΙ 



Punksjon 



Punksjon 



Akutte okklusjoner - etiologi 

• Emboli  
• Hjerte 

• Atherosklerotiske plakk 

• Aneurisme 

• Lokal trombosering 
• Stenose 

• Aneurisme 

 



Akutte okklusjoner - klinikk 

• Akutt innsettende smerte 

• Nedsatt sensibilitet 

• Nedsatt motorikk 

• Tap av perifere pulser 

• Kaldt og hvitt bein 

 



Okklusjoner - utredning 

• CT arteriografi 

• MR arteriografi 

 

• Konvensjonell angiografi 
(arteriografi) ved behandling 

 



Akutte okklusjoner - behandling 

Valg av behandlingsmetode styres av klinikken samt okklusjonens etiologi og 
utbredelse. 

Behandlingsalternativer: 

• Konservativt – antikoagulasjon LMWH 

• Aspirasjon 

• Kateterbasert trombolyse  

• PTA av underliggende patologi 

• Åpen trombektomi med Fogartysering 

• Bypass kirurgi 





Kateterbasert mekanisk behandling - aspirasjon 
• Innføringshylse 

• Tynnvegget kateter med stort lumen 



Kateterbasert trombolyse 



Trombolyse 

alteplase 

plasmin 

thrombus 

fibrin 

fibrin 
degradation 
products 

endothelial cell 

plasminogen 





Dag 1 Dag 2 
Dag 2 



Kroniske obstruksjoner - etiologi  

Atherosklerose 

• Stenoser 

• Okklusjon 
• Lokal trombosering 

• Embolier 



Kroniske obstruksjoner - definisjoner  

Stenose 

  

RATIO  
PSV STENOSE 

PSV NORM SEGMENT 
> 2 = SIGNIFIKANT STENOSE  

Trifasisk = normal 

Monofasisk = etter trang stenose 



Kroniske obstruksjoner - behandling  
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Stenter 
Selvekspanderende 

• Nitinol – nikkel og titan 

• Termisk hukommelse –diameter 

• Lange 

• Må etterdilateres 

• Frisettes ved å trekke tilbake en 
hylse som stenten ligger inni. 

Ballongmontert 

• Ulike materiale 
• Nå mye kromkobolt 

• Høy radial styrke – bra ved mye kalk 

• Opptil 6 cm lange. 

• Montert på en ballong 

 



Kroniske obstruksjoner - utredning  
Arteriografi 





Angioplastikk 

 

PTA=perkutan 

transluminal 

angioplastikk 

 

Med eller uten stent  

















Kronisk obstruksjoner infrainguinalt 



PTA 





Subintimal  
PTA 



Subintimal  
PTA 







Behandlingsstrategi infrainguinalt 

• Overordnet mål  ved behandling er nå oppnå lengst mulig 
patency(dvs at karet evt bypass holder seg åpent).  

• Hos enkelte, som ved sår, er det nok å ha patency til såret er grodd. 

• Strategien varierer fra pasient til pasient. 



Infrainguinal stenting 

• Med siste generasjon stenter, bl a Supera er patency ca 70-80% 

• Med femoropopliteal bypass med vene er patency ca 70-80%, best 
AK. 

• Ved mislykket SPTA i AFS hos «ung/aktiv» klaudikant med fin poplitea 
AK vil vi foretrekke bypass foran stent, selv om vi generelt er 
tilbakeholdne med bypasskirurgi hos klaudikanter. 

• Vi prøver å unngå stenting dersom okklusjon av denne vil hindre 
fremtidig bypasskirurgi.  

• Ved okkludert bypass fortsatt mulig å legge stent i nativ arterien. 

 



Infrainguinal stenting 

1 2 3 4 5 6 7 8 





Komplikasjoner til endovaskulær behandling 

• Perifer embolisering 

• Blødning fra punksjonssted 

• Okklusjon  

• som følge av lukke mekanisme 

• disseksjon 



Perifer embolisering 

Forekommer i 5-10 % av infrainguinale PTA prosedyrer 

Som regel deler av plakk/karvegg som løsner – sjeldnere tromber. 

Kan som regel løses ved aspirasjon 



Perifer embolisering 

1 2 3 4 5 

6 

7 



Blødning fra punksjonssted 

• Blør enten ut eller 
retroperitonelt,                           
- obs høy punksjon. 

• Pseudoaneurisme(PSA). 

 

• Kompresjon 

• Trombininjeksjon i PSA hvis 
egnet hals 

• Kirurgi. 



Okklusjon  

Bruk av lukkemekanisme 

• Lær deg skikkelig hvordan mekanismen fungerer inkludert avstand til 
indikatorhull. 

• Følg IFU – instructions for use 

• Gjør angio av lysken 

• Er du utenfor IFU kan ultralyd være nyttig for å se at mekansimen 
havner riktig. 



Konklusjon 

• Endovaskulære teknikker kan brukes i utstrakt grad ved 
perifer karsykdom 

• Pasientavhengige faktorer styrer ofte valg av 
behandlingsmetode 

• Endovaskulær behandling bør ikke ødelegge mulighetene for 
senere kirurgi 

 

 

 


