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• I vår hverdag ved sørenden av Mjøsa blandt 
bønder og sauer består arbeidsdagen mest av 
koronararterier 

• Vi presenterer her et av våre mer sporadiske 
utflukter i andre kargebet 



Bakgrunn 

• Dame 58 år 

• Røyker 

• Hypercholesterolemi 

• Tablettbehandlet  hypertensjon fra 2006, 
behandling seponert grunnet hypotensjon 
sommer 2013 



Bakgrunn 

• Under høsten 2013 brystsmerter og kvalme 
både nattestid og ved aktivitet under flere 
uker. Negativ AEKG, men målt forhøyede 
troponiner. 

• PCI av RCA via lyske ved annet sykehus. 
Anginafri etter dette 

• Da tilfeldigt oppdaget lavmalignt lymfom som 
kontrolleres og hun får kurer med 
Rituximab/bendamustin ved behov 

 



Bakgrunn 

• Våren 2014 utredet grunnet claudication. Systoliskt trykk 
målt på høyre arm 110 mmHg og ve arm 80 mm Hg. 
Ankel/arm index er 91% og 100% for hø. resp ve. ben.  
Ingen palpable pulser i knehase eller føtter. UL viser flere 
stenoser i bekken og på lår bilateralt. Prøver konservativ 
behandling. 

• 6 måneder senere kontroll og UL halskar. 50-70% stenose 
høyre og 30% venstre carotis  interna. Reversert flow i a. 
vertebralis bilat. Dårlig oversikt over buekarsavganger. 

• Sept 2014 CT av halskar med funn av bilaterale  subclavia 
okklusjoner 

• I vente på ny inkallning til karkirurg får pasienten forverring 
av angina  og henvises til oss for koronar angiografi 
 



Inkomst 

• Ved innkomst november 2014 beskriver hun 
anstrengelserelaterte brystsmerter fra ca 6 
måneder etter siste PCI med gradvis forverring. 
Klager og over kvalme og hodepine. 

• Brystsmerter begrenser henne mer enn 
claudikationen. CCS III. Langtidsnitro med god 
effekt. Beskriver at hun fort blir sliten og får 
vondt i begge armer ved moderat arbeid. Ikke 
plaget med svimmelhet. 



Nye Feiring. 

 



Inkomst 

• Medisiner ved innkomst: T. Brilique, ASA, 
statin og langtidsvirkende nitroglycerin 

• Status: Tynn, liten dame. Bltr 104/71. 
Stenoselyd ve carotid. EKG OK. Blpr OK. 



Angiografi 

• Via venstre a. radialis. (Subklavaokklusjoner var ikke 
kjent av henviser eller oss ved det tidspunktet) 

• Proksimal subklavia okklusjon som passeres  med 
hydrofil wire. Trykkgradient 120 mmHg over 
okklusjonen. Sentralt blodtrykk 240/100. 

• Koronar angiografi viser instentrestenose i RCA, 
høygradig proksimal LADstenose og 
diagonalgrensstenose. En god del veggforendringer i 
tillegg. 











Plan 

• Epikriser fra tre sykehus innhentes for å få 
hele bildet 

• Planen blir å stentbehandle ve. subklavia så 
monitorering av pasientens blodtrykk skal bli 
mulig og deretter PCI-behandle hennes 
koronarsykdom. 



PTA Subklavia 

• Subklaviastent et par uker senere. 

• Har da startet påny hypertensjonsmedikasjon 

• Sentralt trykk 170/90 under prosedyren 

• Stenosen predilateres og det plasseres en 
6/20 mm fra ca 0,5 cm sentralt for venstre a. 
vertebralis og en 7/20 mm Assurant Cobalt 
stent videre med noen mm inn i aortabuen. 
Gradient på < 10 mmHg etter stent. 

 







PCI 

• Når pasienten kommer tilbake for PCI 4 uker 
senere har hun med blodtrykksbehandlingen 
mindre anginøse symptomer, CCS II, ingen 
hodepine eller kvalme. 

• Blodtrykk ved innkomst: 145/65 ve arm, 90/60 
høyre arm. 

• Vellykket PCI av instentstenose RCA og stenose 
i proksimale LAD. Diagonalgrenen behandles 
ikke 

 







Videre 

• 6 måneder senere har pasienten ingen angina 
og subklaviastenten er åpen ved UL-kontroll. 

• Hun har kommet en bit videre i behandling av 
perifere kar. Har for tiden claudikatio ve ben 
og hø arm. 

 



Konklusjon 

• Vår pasient er ikke unik 

• Vi har sett flere med omfattende karsykdom 
og alvorlig eller malignt sentralt blodtrykk som 
maskeres av perifere stenoser 

• Det er viktig at vi som avdekker slike forhold 
formidler dette videre til fastlege og andre 
med ansvar for pasientens 
blodtrykksbehandling slik at sekundær 
organskade kan forebygges. 


