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Patienten var en 81-årig kvinna som
togs in på sjukhuset för utredning av
melena och anemi. Hon hade, förutom
en galloperation på 1960-talet, varit vä-
sentligen frisk fram till slutet av 1970-
talet, då hon utvecklade symtom på
claudicatio intermittens. Vid utredning
av hennes claudicatio-besvär konstate-
rades att hon hade en distal ocklusion av
aorta. Hon opererades i september 1981
med resektion av distala bukaorta och
rekonstruktion med velourgraft av bi-
furkationstyp. Det postoperativa för-
loppet var helt okomplicerat och patien-
ten skrevs ut till hemmet.

Vid postoperativ kontroll efter tre
månader noterades ett gott resultat efter
rekonstruktionen, såväl subjektivt som
objektivt. Under 1983 vårdades patien-

ten två gånger på grund av cerebrala
symtom, vilka tolkades som transitoris-
ka ischemiska attacker. Efter det första
vårdtillfället ordinerades profylaktiskt
salicylika, efter det andra vårdtillfället
insattes patienten på antikoagulantia.

Hon vårdades ytterligare en gång på
medicinsk klinik 1987, alltså sex år
postoperativt, på grund av ischemisk at-
tack. Vid detta vårdtillfälle registrera-
des normal sänkningsreaktion samt
normalt leukocyttal.

Patienten sökte 1992 akut kirurgiska
kliniken på grund av buksmärta, kräk-
ningar (icke blodblandade) samt vikt-
nedgång. Hon var då fortfarande antiko-
agulationsbehandlad. Vid ankomsten
noterades en anemi med Hb på 69 g/l
jämte en SR-höjning till 44 mm/timme.
Endoskopiskt konstaterades ett benignt
ulcus ventriculi. Patienten erhöll 2 en-
heter blod. Efter antisekretorisk be-
handling försvann de gastrointestinala
symtomen.

Den 29 december 1994 inkom pati-
enten akut med ambulans till medicins-
ka kliniken efter fall i hemmet av oklar
anledning. Man konstaterade i an-
komsttatus att hon var cirkulatoriskt
stabil. Kapillärt Hb vid ankomsten var
94 g/l. 

Patienten var fortfarande Apeku-
marolbehandlad; aktuellt protrombin-
komplex(PTK)-värde var 7 procent. På
misstanke om gastrointestinal blödning
gjordes gastroskopi, som visade helt
normala förhållanden. Patienten erhöll
2 enheter blod. Anemin uppfattades
som orsakad av en antikoagulations-
blödning utan fastställd blödningsloka-
lisation, och därför sattes behandlingen
ut. En sänkningsreaktion på 34
mm/timme uppmättes samt lätt förhöjt
leukocyttal. Uppföljning planerades
hos ordinarie husläkare.

Patienten kommer in akut
Den 17 januari 1995 inkom patien-

ten akut på grund av melena och lades
in på kirurgiska kliniken. Man konstate-
rade att hon var cirkulatoriskt stabil och
afebril; ankomst-Hb 68 g/l och lätt för-
höjt leukocyttal. Dagen därpå utfördes
esofagogastroduodenoskopi utan fynd
av blödningskälla, och den 23 januari
genomfördes rektosigmoidoskopi upp

till 40 cm, varvid man ej fann någon
blödningskälla inom det undersökta
området men noterade mörkrött blod
från en högre nivå.

Dagen efter utfördes total kolono-
skopi, där man inte heller kunde avslöja
någon blödningskälla men konstaterade
att svartrött blod tömde sig från ileoce-
kalvalveln.

Den 25 januari utfördes tunntarms-
endoskopi (Olympus SIF-100), varvid
man omedelbart distalt om ligamentum
Treitz såg en förändring som man upp-
fattade vara ett väggfast koagel (Figur
1).

Misstanke om
sen graftkomplikation
Misstanke om sen graftkomplikation

uppstod. Under vårdtiden konstatera-
des ett tilltagande transfusionsbehov på
totalt 9 enheter. Patienten laparotome-
rades samma dag. Vid den akut utförda
operationen fann man, med början 5 cm
från ligamentum Treitz, en adherens
som utbredde sig mellan proximala je-
junum och aortagraftet ned över höger
graftskänkel. Efter avstängning av aor-
ta ett par centimeter proximalt om ovan-
nämnda område friades sedan tarmen
från sin retroperitoneala förankring,
och man kunde härvid konstatera en
erosion av tarmväggen motsvarande
sträckan från den proximala graftana-
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Spontan utveckling av fistel
mellan aorta och tunntarm är
extremt sällsynt. Kärlkirurgisk
rekonstruktion på grund av
åkommor i aorta, främst aorta-
aneurysm, har lett till ett ökan-
de antal s k sekundära aortoen-
teriska fistlar, även om detta
fortfarande är en ovanlig kom-
plikation. Kliniskt har dock till-
ståndet stor betydelse på grund
av diagnostiska svårigheter
samt problem vid behandling,
med därav följande allvarlig
prognos.

Figur 1. Endoskopisk bild av proximala
jejunum. Det som initialt misstänktes
vara ett koagel visade sig vara en
koageltäckt aortagraftskänkel.



stomosen ned över högra graftskänkeln,
som låg inne i tarmlumen. Skänkeln var
brunaktigt missfärgad av tarminnehåll,
medan övriga graftpartier var normal-
färgade.

Vid påkoppling av blodflödet fanns
inga hållpunkter för blödning i aorta-
graftanastomosen; däremot noterades
en sivande blödning vid anastomosen
mellan bifurkationsgraftets högra skän-
kel och arteria iliaca communis. Ana-
stomosen var här totalt eroderad och
omgiven av en abscess. Det fanns inget
backflöde från iliaca communis på hö-
ger sida men väl på vänster.

Den högra missfärgade graftskän-
keln, som var trombotiserad, resekera-
des utan försök till ersättande revasku-
larisering eftersom man bedömde att
patientens högra ben försörjdes huvud-
sakligen via kollateraler. Efter en jeju-
nal resektion på 10 cm med ända-till-
ända-anastomos täcktes det retroperito-
neala området med en stjälkad oment-
flik och dränerades passivt.

Patienten hade som preoperativt
antibiotikum erhållit Zinacef 1,5 g × 3,
jämte Flagyl 1,5 g × 1; man fortsatte
sedan postoperativt med Tienam 0,5 g ×
3. Odling visade växt av E coli samt en-
terokocker. Antikoagulationsbehand-
lingen avbröts; patienten fick dock sed-
vanlig trombosprofylax.

Okomplicerat efterförlopp
Postoperativt var patienten feberfri

och efterförloppet var helt okomplice-
rat. Patientens högra ben hade oföränd-
rad cirkulation i jämförelse med pre-
operativt status. Hon skrevs ut, afebril,
på sjunde dagen för fortsatt vård i reha-
biliteringssyfte med peroralt antibioti-
kum Ciproxin 750 mg × 2 och Elyzol
500 mg × 3. Man planerade antibiotika-
behandling i sammanlagt två månader
postoperativt.

Vid kontroll efter tre månader befann
sig patienten på långvårdsenhet. Från-
sett viss allmän trötthet mådde hon väl
och var uppesittande på dagarna. Hon
klagade ej över värk i det högra benet,
som hade samma värme och färg som
det vänstra. Odling på sårsekret från
dränagerör hade då visat växt av Sta-
phylococcus aureus och enterokocker. I
laboratoriedata noterades SR 26 mm,
normalt leukocyttal och C-reaktivt pro-
tein (CRP) 10.

Försämring efter tre månader
Patienten var sedan i gott skick under

ytterligare tre månader, men försämra-
des därefter raskt med buksmärta, kräk-
ningar och viktnedgång. Efter ytterliga-
re en månad inlades hon med hema-
temes och melena.

Akut gastroskopi visade pågående
övre gastrointestinal blödning, som
man bedömde ha graftenteriskt ur-

sprung. Transfusion påbörjades, men
efter några dagar gick patienten ad mor-
tem i en bild av prolongerad blödning.
Obduktion utfördes ej.

DISKUSSION
Graftinfektion efter aortarekon-

struktion är en fruktad komplikation
med en incidens varierande mellan 0,4
och 1,6 procent [1]. Mortalitetssiffror
efter operation har rapporterats ligga
mellan 25 och 90 procent [1]. Infektion
i samband med graftoperation klassifi-
ceras enligt fyra kategorier: graftinfek-
tion, graftenterisk erosion, graftenterisk
fistel och infektion i aortastump sedan
graftet avlägsnats [2]. Vid en genom-
gång av litteraturen fann Bunt 38 fall av
graftenterisk erosion samt 256 fall av
graftenterisk fistel [3]. Tiden från ope-
ration till symtomdebut/operation vid
graftenterisk erosion var mellan två och
tre år (med spridning från tiden omedel-
bart efter operationen till över 13 år),
vid graftenterisk fistel fyra till fem år
(med spridning från två månader post-
operativt till åtta år) [3]. I vårt fall hade
drygt 13 år förflutit från aortaoperatio-
nen till den första blödningsepisoden.

Aortagraft som ej peritonealiseras
eller täcks med oment ger förutsättning-
ar för en bred anläggningsyta mellan
tarm och graft, vilket har diskuterats
som etiologisk faktor [4]. Den kliniska
bilden varierar beroende på om patien-
ten primärt utvecklar enbart en graften-
terisk erosion eller en graftenterisk fis-
tel. I det första fallet är den kliniska bil-
den präglad av infektionstecken, som
ofta kan te sig mycket diffusa innan
blödningsproblem inträffar, medan i det
andra fallet bilden domineras av gastro-
intestinal blödning av varierande inten-
sitet redan initialt.

Svår diagnostik
Diagnostiken av såväl graftenterisk

erosion som graftenterisk fistel är svår,
enligt samstämmiga uppgifter i littera-
turen [1, 3-6]. Hög beredskap rekom-
menderas med tanke på risken för aor-
toenterisk erosion eller fistel hos aorta-
rekonstruerade patienter vilkas anam-
nes kan indicera tecken på intermittent
gastrointestinal blödning, och hos vilka
gastroskopi och kolonoskopi inte av-
slöjat någon blödningskälla [3]. Vårt
fall illustrerar betydelsen av att inklude-
ra graftkomplikation i det differential-
diagnostiska övervägandet vid gastro-
intestinal blödning, även om lång tid
förflutit sedan kärloperationen.

Under senare år har ett ökande antal
fall av aortoenteriska komplikationer
diagnostiserats endoskopiskt, och möj-
ligheten idag att utföra jejunoskopi in-
nebär ytterligare en ökad diagnostisk
potential. Vår patient genomgick jeju-

noskopi i ett skede då transfusionsbeho-
vet ökat betydligt. Den endoskopiska
misstanken om aortoenterisk komplika-
tion medförde tidigarelagd operation,
som redan från början planerades som
ett aortaingrepp tillsammans med kärl-
kirurg.

Endoskopi kan emellertid vara en fa-
tal åtgärd, vilket rapporterats av Klein-
man [6]. Dislokation av ett koagel kan
omvandla en »signalblödning» till en
akut utblödning. Vad man endoskopiskt
bedömde som koagel var hos vår patient
den missfärgade graftskänkeln, som låg
inne i tarmlumen.

Den kirurgiska behandlingen syftar
till att både kontrollera blödning och
hantera graftinfektion, som är obligat i
dessa fall. Varierande tarmbakterier kan
odlas fram, ofta med fynd av multipla
stammar [1]. Vid den akuta operationen
krävs proximal och distal aortakontroll
före dissektion av adherenser mellan
graft och tarm. Många kärlkirurgiska
lösningar har presenterats, men exstir-
pation av det infekterade graftet och re-
konstruktion med extraanatomisk by-
pass anses vara den standard med vilken
andra metoder skall jämföras [1, 7-10].

Vår patient uppvisade en ovanlig
erosion och fistelkomplikation, där
ocklusionen i iliaca communis medför-
de trombosbildning i den aktuella graft-
skänkeln och därmed förhindrade akut
utblödning, trots total erosion av skän-
kelanastomosen. Ingreppets utform-
ning bestämdes dels av patientens ålder,
dels av att endast höger graftskänkel,
som legat inne i tarmlumen, var makro-
skopiskt infekterad. En kronisk iliaca-
ocklusion med sekundär kollateralut-
veckling är säkert förklaringen till att
patienten ej fick ischemiska besvär i hö-
ger ben postoperativt.

SAMMANFATTNING
Det aktuella fallet beskriver en 81-

årig kvinna som vid 68 års ålder opere-
rades på grund av ocklusion av distala
aorta med resektion av distala bukaorta
och rekonstruktion med bifurkations-
graft. Transfusionskrävande anemi
upptäcktes 13 år efter aortarekonstruk-
tionen utan att blödningsfokus primärt
lokaliserades.

En månad senare insjuknade patien-
ten med intermittenta gastrointestinala
blödningar och snabbt ökande transfu-
sionsbehov. Vid extensiv endoskopisk
utredning, inkluderande jejunoskopi,
fick man misstanke om sen graftkom-
plikation, vilket bekräftades vid akut
operation. Bakterieodling visade växt
av E coli och enterokocker, väl förenlig
med den erfarenhet som redovisas i lit-
teraturen.

Speciellt poängteras risken för graft-
enterisk erosion eller fistel vid gastroin-

3458 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  40 •  1996



testinal blödning hos patienter med aor-
tagraft, även om mycket lång tid förflu-
tit sedan graftoperationen. Möjligheten
till preoperativ diagnos med endoskopi
bör man också ha i åtanke.
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