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Sykehuset Østfold 



Sykehistorie 

• Mann 40 

• 4 uker smerter i venstre fot 
• Dovner bort, spesielt ved aktivitet 

• Smerter i foten, ikke leggclaudicatio 

• Blålig misfargede tær 

• Gode pulser 

• AAI >1 både før og etter belastning 

• Går 760 meter på tredemølle før stopp 



Bildeutredning 

• Mistanke om mikroembolier 
• Henvist til CT angio 

– Spørsmål om emboli og 
eventuell embolikilde 

• Funn på CT angio 
– Normalt ned til ankelen 
– Okkludert venstre art. 

dorsalis pedis 
 
 

• Supplert med ultralyd 
– 2,5 cm lang okklusjon i art. 

dorsalis pedis 
– Ectatisk med tromber 

Arteria dorsalis pedis 

høyre venstre 



Plan for intervensjon 

• Forsøke aspirasjon 

– Ev trombolyse 

 

– Bifunn: Anatomisk variant med 
to leggarterier, tibialis anterior 
og fibularis, der sistnevnte 
fortsatte ut i foten tilsvarende 
vanlig forløp av tibialis 
posterior 

 



Forsøk på aspirasjon 

Før aspirasjon Positiv mandrintest Aspirasjon Etter aspirasjon 



Kontroll av guidewire før blokking 

Intraluminal posisjon av 
guidewire bekreftet med 
ultralyd 



Blokking 

• Kontroll etter PTA 

– Irregulært lumen etter 
PTA, trolig grunnet delvis 
organisert trombe 

– Sammenfall av arterien 
distalt, oppfattet som 
spasme 

Post pta 

Spasme? 

PTA 



Distal aspirasjon 

Aspirasjons- 
kateter 



Sluttkontroll 

• Post aspirasjon samt 
glyceryltrinitrat 0,5 mg x 2 

– Spasme og mulig 
resttromber helt distalt i 
foten 

• Klinisk var foten blitt varm 

 



Etterbehandling 

• Tilkoblet nitrodrypp i.v. etter prosedyren 

• Utskrevet med Albyl E (75 mg) og Klexane (40 
mg x 2) 



Klinisk kontroll 1 mnd etter prosedyren 

• Symptomfri 

• Ingen misfarging 

• Normal AAI 

 

• Klexane seponert 

 

 

• Supplerende utredning: 

• CTA av aorta samt 
ekkokardiografi uten 
påvisning av 
embolikilde 

• Blodprøver uten påvist 
trombosetendens 

 

Antatt årsak: Lokal skade etter diverse sportslige aktiviteter (drev med «alt») 
bl.a. brukt trange skøyter i forkant av det aktuelle 



Aspirasjonskateter 

• I denne prosedyren ble det brukt 
kateter av type «Sofia plus» 

• Krever 6 Fr introducer 

• Fungerer svært godt i leggarterier 

• Kateteret har stort innerlumen og 
er veldig fleksibelt 



Kateteret er effektivt 

Her materiale fra leggarterier hos en annen pasient 
Håndterer både ferske tromber og mer organisert materiale 



til slutt en liten julehilsen fra 
oss på Kalnes ……………. 



DEILIG ER ÅRENE 
  
Deilig er årene 
Når de vel er åpne 
Smertene kommer når de går tett 
Og kapillærene 
lider fortærende 
Her trengs nok radiologisk hjelp 
  
Lysken punkteres må 
Hylsen går inn lett på skrå 
Wire må føres med stødig hånd 
Gjennom det trange 
partiet i foten 
Går vi til verket med ballong 
  
Sannhetens serie 
Flowen er den bedre? 
eller må aspirasjon til nå 
Jo vi har lykkes 
Kapillærene frydes 
Og snart kan pasienten gå 
 

Melodi: Deilig er jorden 




