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PSEUDOANEURYSME

• Pseudoaneurysme er en kjent komplikasjon etter EVAR-
prosedyrer med en insidens på 0.2-7 %

• Vanlige behandlingsteknikker:

– Kompresjonsbehandling (Femo-Stop/UL-veiledet)

– Perkutan thrombin injeksjon

– Stentgraft

– Kirurgisk reparasjon



KASUS:

Mann 70 år

Hjertesvikt, EF 10-15%, CRTD 2014, 
Nyresvikt, DM type 2, 

Operert med EVAR 2013 for et 7,3 cm 
infrarenalt aortaaneurysme.

Stentgraft reparasjon 5 år senere, 
grunnet havarert stentgraftben.



EVAR REPARASJON

Percutan tilgang.

Det legges inn forlenger 
mellom de disloserte
stentgraftbitene.

Kontroll viste ingen 
endolekkasje.



Kontroll CT etter 3 mnd. 

- viste tilkommet et 7,5 cm pseudoaneurysme i venstre lyske.



UL viste at pseudoaneurysmet var delvis trombosert, men også 
et relativt stort sirkulerende hulrom.



Kirurgisk vurdering:

Multimorbid pasient med EF 10-15%. KOLS og diabetes. Multiple 
tretthetsbrudd i ryggen som vanskeliggjør EDA. 

Konklusjon: Lite egnet for åpen kirurgi.

Kasus ble diskutert på et felles Karmøte mellom Karkirurger og 
intervensjonsradiologer: 

Konklusjon: Ønskelig å prøve å behandle pseudoaneurysmet

endovaskulært i lokalanestesi.

Innlegges for vurderingsopphold med tanke på operasjon



Overføres til Angio for endovaskulær
kartlegging

• Primært planlagt å dekke halsen til pseudoaneurysmet med 
stentgraft.

MEN:

• Tidligere innsatt abdominalt stentgraft vanskeliggjør cross-
over prosedyre. 

• Angiografi viser at pseudoaneurysmet avgår i nivå med 
femoralisdelingen i lysken, og er dermed ikke egnet for 
stentgraftbehandling.



Angiografisk kartlegging:

Pseudoaneurysmet avgår i nivå med femoralisdelingen. 

Siden aneurysmehalsen
fremstod som smal ble 
det diskutert mulighet 
for å embolisere
pseudoaneurysmet med 
en lukkedevice. 



Vi har best erfaring med AngioSeal som 
perkutan lukkedevice.

Et litteratursøk viste også Case Report hvor AngioSeal hadde vært 
brukt i behandling av pseudoaneurysme.



Endovaskulær planlegging

• Etablere retrograd tilgang med 
innstikk til femoralis distalt på 
låret for diagnostisk angiografi 
og ekstra tilgang dersom 
direktepunksjon til 
pseudoaneurysmet feiler.

• Direktepunksjon i 
pseudoaneurysmet og 
manøvrering av mandreng og 
kateter opp i iliaca externa.

• Lukke aneurysmehalsen med 
AngioSeal under angiografisk 
kontroll. 



Direktepunksjon i pseudoaneurysmet

UL veiledet punksjon i pseudoaneurysmet med mikropunksjonsutstyr 
og selektiv kateterisering av femoralis og deretter iliaca externa.



Lukking av aneurysmehalsen.

• En 6F AngioSeal ble ført inn over mandreng og plassert i nivå med 
aneurysmehalsen slik at ankeret ble liggende på innsiden av karet 
mens kollagenpluggen ble liggende i pseudoaneurysmet. 



Kontroll angiografi viser ingen 
kontrastfylning av pseudoaneurysmet.

Det var behov for 2 stk. 6F 
AngioSeal før man oppnådde 
hemostase.

• En tynn 0.014ʺ mandreng er 
beholdt inne som sikring 
dersom det var behov for 
reintervensjon. 



Kontroll UL etter behandling

- Viser fullstendig trombosert pseudoaneurysme.



Diskusjon:

• Pseudoaneurysme er en kjent komplikasjon etter endovaskulære prosedyrer.

• Små pseudoaneurysmer kan stort sett behandles med kompresjon, evt. trombin 

injeksjon for aneurysmer opp til ca 4 cm.

• Kirurgisk revisjon er primærbehandling ved større og behandlingsrefraktære 

pseudoaneurysmer.  

• Endovaskulære behandlingsteknikker involverer ofte stentgraft ved å dekke 

aneurysmehalsen. 

• I tilfeller der pasienten ikke kan opereres åpent, eller forholdene ikke ligger til rette 

for stentgraft kan perkutane lukke devicer være et alternativ.
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