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Kasuistikk 

• 37 år gammel kvinne, 3.gangs fødende 

• Kjent alvorlig RA  

• ICP under 1., 2. og 3. svangerskap 

• Planlagt induksjon i uke 36 pga uttalt plager av 
ICP 

• Rask fødsel 

• Blødning startet ca et kvarter etter fødsel  

 



• Uteruskontraherende midler og 
uterusmassasje  uten effekt 

• Ikke kontrollert blødning 

• Klinisk dårlig pasient med lavt BT og høy puls 
(BT: 60/30  Puls rundt 100/min), Hb 4 

• Pasienten flyttes til operasjon stue 

 



Operasjonstue 

• Estimert blødning 4 liter 

• Rask transfusjon 6 Sag + 1 trombocytt 
konsentrat + Plasma 

• Utskraping av uterinhulen 

• Innsatt uterusballong. Glir delvis ut 

 

• Tilkaller intervensjonsteam 

 



Aortaokklusjons ballong på 
operasjonsstuen 

• Pas. er for ustabil for transport til angiolab 

• Ultralydveiledet punksjon av hø a. femoralis 
communis 

• 180 cm Amplatz (eller vanlig stålmandreng) 
mandreng blindt opp i aorta 

• 8 Fr introducer 

• 25 mm Numed Ballong over aorta bifurkasjon 

• Ballongen inflateres med ca 8 ml væske 

• BT stabiliseres  



Pasienten flyttes til angiolab 
 

• Pasienten kunne ikke opereres pga leversvikt 
og koagulasjonforstyrrelse 

På angio lab: 

• 6 F introducer i ve lyske 

• Selektiv kateterisering av a. uterina sinister 
ved hjelp av 4 F cobraglide kateter, slide 
mandreng og Prograte mikrokateter 

 



• Etter delvis deflatering av aorta 
okklusjonsballong  påvises kraftig ekstravasering 
fra arteria uterina sinister 



• Emboliserer med Spongstan som var gjort klar 

• Etter oppnådd tydelig redusert flow i arterien 
går man selektiv med Prograte mirkokateter 
lenger distalt i arterien og påviser at det 
fortsatt blør 

• Man velger å sette coiler i a. uterina distalt 



Pasienten ble stabil 



• Man går cross-over til arteria iliaca dexter  

• Det påvises patologisk arteria uterina med 
anurysme proksimalt, diameter 8 mm  

• Arterien er sterk slynget 





• Det lykkes å komme inni aneurysmet med 
Cobra kateter,men man klarer ikke å komme 
lenger distalt med mikrokateter 

• Med Cobra kateter i aneurysmet starter 
embolisering med Spongstan og oppnår sterkt 
redusert flow i aneurysmet og i arterien distalt 

• Vi avstår fra å coile aneurismet nå da vi ser 
flere små grener fra fremre internagrener som 
forsyner arteria uterina distalt og vi ønsker 
derfor å embolisere uterinarterien så distalt 
som mulig 

 





Det går bra både med mor og barn 

• Ingen blødning etter embolisering 

• Pasienten er stabil 

 

 

illustrasjonsbilde 



Diskusjon 

• Vår pasient har hatt alvorlig ICP, leversvikt og 
koagulasjonsforstyrrelse 

• ICP og leversvikt øker risko for postpartum 
blødning 

 

• Har også kjent autoimunsykdom/RA.  Fikk 
påvist aneurysme i arteria uterina   

• Vaskulittutredning senere med CT viste 
okkludert arteria uterinaaneurisme og ingen 
andre patologiske kar. 

 

 

 

 



• Hysterectomi eller embolisering ? 

 

• Behandlings mål: redde liv, stoppe blødning, 
bevare fertilitet, redusere morbiditet og 
mortalitet 

 

 

 



Hysterectomi versus embolisering 

Operasjon/Hysterectomi 

• Riskofylt pga 
leversvikt og 
koagolasjons 
forstyrrelse 

• Økt mortalitet og 
morbiditet 

 
 

Intervensjon 

• Suksess > 90 % 

• Bevare fertilitet 

• Mindre 
komplikasjoner 

• Redusere mortalitet 
og morbiditet  



ICP 
• Intrahepatisk svangerskapscholestase 

defineres som hudkløe i siste halvdel av 
svangerskapet uten ledsagende hudutslett, 
men med forhøyde verdier på 
leverfunksjonsprøver 

• Årsaken er ukjent 

• Prevalence  0,1 – 2 % 

• Er assosiert med økt mortalitet og morbiditet 
for barnet 

• ICP øker risko for postpartum blødning 

• Globalt dør en dame hvert 4. minutt pga PPH 

 

 

 

 


