
Det ligger mye læring i teknisk krevende, 

vellykkede kasus, men det kan ligge vel så mye 

læring i komplikasjoner. Vi skal med dette legge 

frem 3 tilfeller av 

 

”Stenter til besvær” 
 

 
 

Eric, Rune, Geir og Ulrik 

OUS-Rikshospitalet 



Kasus 1 

• Kvinne, 54 år 

• Storcellet carcinom høyre lunge 

• Avsluttet primærbehandling med cytostatika og stråling i 
2012 

• Okt 2012 bronkoskopisk innsatt stent i høyre 
hovedbronchus 

• Ved kontroller er pasienten tumorfri, stent er planlagt 
fjernet 15.01.2014 

 

• Hemoptyse fra  primo januar 2014 
– Blodmengde ca 1 dl per blødningsepisode, men avtagende 

– Opprettholder planen med bronkoskopi om noen dager 

 



• Bronkoskopi 15.01. 

– Stent dekket med 

granulasjonsvev 

– Pulserende blødning ved 

distal stentende 

 

 

• Henvises til embolisering 

av bronchialarterie 



• Arteriografi viser kraftig hø.sidig bronchialarterie med 

patologisk parenchymatøs oppladning perifert 

• Emboliseres med PVA-partikler til stillestående kontrast 



• Residiv av hemoptyse etter få dager 

• Ny bronchial arteriografi med embolisering av ytterligere en 
arterie mot høyre 

• Det er sett en 3. arterie som imidlertid ikke lot seg 
kateterisere  

• Ikke sett grener fra høyre subclavia / mammaria interna 

 

 



• Etter få dager igjen intermitterende hemoptyser 

• Bronkoskopi viser fremdeles pulserende blødning av 

lyserød blod 

• Potensielle blødningskilder diskuteres 

– Endovask. behandling av evt. blødning fra a.pulmonalis virker 

teknisk ikke mulig (bl.a. deling, dimensjon) 

– Kirurgi ville kreve pneumonektomi, men vurderes uaktuell 

grunnet strålefibrose og stent 

– Klinikker holder fast ved bronchialarterie som mest sannsynlig 

blødningskilde 

• Henvises til nytt forsøk av kateterisering og embolisering 

av den ”3.” bronchialarterie 



• Tidligere emboliserte 

kar er fremdeles uten 

perifer oppladning 

 

 

• Lykkes ikke å komme 

i den 3. arterien (piler) 



• Grunnet gjentatt residivblødning og 
manglende andre behandlings-
opsjoner gjøres nok et forsøk 

• Finner aberrant arterie avgående fra 
basis av venstre subclavia 

• Denne kommuniserer perifert med 
den ”3.” arterien (pil) og gir fylning 
mot høyre 

• Arterien emboliseres med partikler 

Etter embolisering 



• Pas. er engstelig og overflyttes til observasjon til kreftenheten på 

Ullevål. 

• Det anbefales ved ny hemoptyse å ta en CT under pågående 

blødning for å avdekke fokus, alternativt pulmonal angiografi. 

• Pasienten får residiv og dør grunnet styrtblødning på vei til angiolab. 

 

 

• Obduksjon viser en fistel fra distale stentende i hø hovedbronchus til 

høyre arteria pulmonalis 

• En del fibrose, trolig postradiært. Ingen malignitet funnet. 



Kasus 2 

• Pas. operert 29.1.14 for pancreas-canser a.m. 

Whipple 

• Overflyttes tilbake fra lokalsykehus 12.2. grunnet 

blødning 

• Stabil etter 7 SAG 

• Mistanke om erosjon av kar grunnet lekkasje 

pancreassekret  



• CT viser  

– aneurisme i leverarterie til segm 

2/3, avgående fra a. gastrica sin 

(pil) 

– stump av a. gastroduodenalis 

(pilhode) ligger i nær kontakt med 

hematom 

 

 

• Pasienten henvises til 

endovaskulær behandling 



• Aneurismet i leverarterien 

(”replaced left”) fylles med 

coils under bevaring av 

gastrica sin 



• Stumpen av a.gastro-

duodenalis (pil) sikres 

ved å legge en dekket 

stent (Atrium V12) i 

a.hepatica com / propria 



• Nytt hb-fall og klinisk forverring 

• CT viser som bifunn åpen stent 

 

• Pas. ble operert grunnet 
anastomosesvikt med reseksjon 
av restpancreas, splenektomi, re-
anastomosering av tarm 

• Raskt stigende transaminaser og 
laktat 

• CT viser okklusjon av stent 

• (dessuten moderat stenose av 
vena porta ved konfluens) 

 



Retrospektive rekonstruksjoner: 

 

 

• 3D rekonstruksjon av CT før og etter 
stenting viser hvordan stenten ikke 
tilpasser seg karets naturlige forløp, 
men aksentuerer knekk i begge ender 

 

 

• Distalt rager stenten litt inn i lumen og 
gir sannsynligvis en funksjonell 
stenose 

 

 

• Stenose proximalt skyldes trolig 
begynnende trombedannelse 

 

 

• (Endolekkasje til stump av 
gastroduodenalis, men ved kirurgisk 
inspeksjon var det fine forhold)  

 



• Det er betydelige sirkulasjons- 

forstyrrelser  i lever 

 

• Pas. henvises til endovaskulær 

rekanalisering av arteria 

hepatica 



• Man kommer seg - med noe strev – 

gjennom den okkluderte stenten og 

forlenger med en myk, 

selvekspanderende carotisstent 

 

• Reetablerer arteriell sirkulasjon til 

lever 

 

• Klinisk god respons med betydelig 

fall i transaminaser og lactat i løpet 

av første døgn 

 

• Avventer evt. intervensjon på vena 

porta 



Kasus 3 

• Pas. operert for A-disseksjon juli 2013 

• Utviklet hypertensjon i forløpet 



• CT kontroll 10/2013 

viser affeksjon av 

venstre nyrearterie med 

trangt ekte lumen (pil) 

• Henvises til angio med 

stenting 



• Tidlig deling av 
nyrearterien 

• Utvidet hovedstamme 
med trang ekte lumen 

• 6/12mm stent med 
normaliserte trykkforhold 
etter stenting 

 



• CT kontroll 

24.02.2014 

• Hvor er 

stenten? 



• Stenten har embolisert til 

venstre AFS 

 

 

• God puls, ingen klinikk 

(hittil…) 

 

 

 

 

 

  



Stenter til besvær 

• Stenter kan erodere gjennom karvegg, 
spesielt på venesiden 

• Stenter kan rette ut karet og føre til 
knekkdannelse med etterfølgende 
okklusjon 

• Stenter kan vandre 

 

 

…men vanligvis går det bra!   

Eric Dorenberg – edorenbe@ous-hf.no 


