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Aneurysm i plankniska området kan
vara kongenitala eller sekundära till ar-
terioskleros, mediadegeneration och
graviditet. Posttraumatiskt aneurysm är
oftast resultatet av perforerande trauma
eller operation med kärlskada. Aneu-
rysm i hepatiska området är sällsynta
och oftast asymtomatiska [1-5].

En man i 20-årsåldern kom in hemo-
dynamiskt stabil men med multipla or-
topediska skador efter en singelolycka
med bil. Han hade kört i en hastighet av
90 km/tim utan bilbälte. Vid ankomsten
hade han inga buksmärtor och vi fann
inga objektiva bukfynd.

Totalt gavs 21 enheter blod under
vårdtiden. På 5:e dagen fick patienten
klinisk och radiologisk pneumoni ba-
salt på höger lunga med smärtor vid
djupandning samt ARDS-bild. På 9:e
dagen lätt ikterus och mörk urin, s-bili-
rubinvärdet var som högst 123 µmol/l,
tolkat som hemolys efter transfusion.

Han blev successivt förbättrad, och
mobiliserades från dag 12.

Den 25:e vårddagen larmade patien-
ten sjuksköterskan på grund av and-
ningsbesvär och epigastralgi. Efter
mycket kort tid tillkom medvetslöshet
och klinisk chock. Trots 30 minuters in-
tensiv hjärt–lungräddning avled patien-
ten. Kliniskt misstänktes massiv lung-
embolisering trots pågående behand-
ling med laboratoriemässigt välinställt
antikoagulantia.

Obduktion avslöjade 2 500 ml blod i
peritonealcaviteten. Det fanns ett aneu-
rysm på a hepatica sin strax efter bifur-
kationen. Aneurysmet var sackulärt, 2
cm i diameter och med en 5 mm lång to-

tal ruptur. Inga lungembolier visualisera-
des. Dödsorsaken fastslogs som massiv,
intraabdominell blödning efter ruptur av
posttraumatiskt leverartäraneurysm.

Ovanlig lokalisation
Aneurysm i lever och splankniska

området finns beskrivet [1, 2, 3, 6]. De
är i 12 procent av fallen posttraumatis-
ka [7] och förekommer oftast efter per-
forerande våld. Icke bara etiologin utan
även lokalisationen är i detta fall ovan-
lig, rapporter har angivit följande loka-
lisationer som vanligast; a hepatica
communis 65 procent, a hepatica dxt 30
procent, a hepatica sin 4 procent och
samtidig a hepatica dxt och sin 1 pro-
cent. Då flertalet är asymtomatiska är
prevalensen svår att uttala sig om [1, 2].

Patofysiologiskt misstänks plötslig
och kraftig intravasal tryckstegring i
samband med deceleration vara anled-
ningen till aneurysmet. Traumatisk
tryckstegring i kärllumen medför lesion
av intima och media med  medföljande
kärlförsvagning och aneurysmbildning.

Kliniskt kan hepatiskt aneurysm
misstänkas efter icke perforerande,
kraftigt decelerationstrauma mot epi-
gastriet och smärtor i övre högre del av
buken, ikterus samt hypovolemi också
kallad Quinckes triad [1, 4]. Denna pa-
tients smärtor som följd av pneumoni
och ARDS samt hyperbilirubinemi se-
kundär till massiv transfusion försvåra-
de diagnosen. Som flertalet bukaneu-
rysmpatienter hade han inga buksym-
tom och diagnosen blev först känd vid
post mortem-undersökning [3, 4, 9].

Ultraljud, datortomografi, magnet-
tomografi och angiografi har angivits
kunna underlätta diagnostisering [1, 3,
4, 6, 8, 10-12]. Undersökningarna är
dock väldigt beroende av undersökande
läkares kompetens samt aneurysmets
storlek och lokalisation. Vid säkerställd
diagnos har flera centra rapporterat
lyckade operationsresultat [6, 8, 13].
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BRUSTET ANEURYSM
UTAN BUKSYMTOM
Trafikskadad dog oväntat i intraabdominell blödning

Författare
J CHRISTIAN PEDERSEN

ST-läkare allmän medicin, kirurgis-
ka kliniken, Ljungby lasarett.

Tjugofem dagar efter en bil-
olycka dog en ung man plötsligt
utan föregående buksymtom.

Obduktionen avslöjade brus-
tet aneurysm på arteria hepati-
ca sinistra.

Figur 1. Aneurysmets placering och
perforation. Mikroskopisk undersökning:
Anders Ottosson. 


