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Mycket tid går åt för att komma till
rätta med svåra blödningar, t ex efter
trafikolyckor, efter biopsier, operatio-
ner eller envisa näsblödningar  [1, 2].
Både ett utdraget tidsförlopp och stora
blodtransfusioner försämrar patientens
situation. De – oundvikliga – åtgärder
som hittills satts in har varit akuta kirur-
giska ingrepp, traumatiska i sig. 

Vanligt är också att ligera stora artä-
rer. Om blödningarna orsakas av ruptur
i kärlmissbildningar är ligatur av tillfö-
rande artär direkt fel, eftersom kärl-
missbildningen i stället suger åt sig blod
från andra artärer.

Snabb angiografi
och embolisering
Idag bör den första terapeutiska åt-

gärden vid svåra blödningar vara snabb
angiografi och embolisering [3]. Blöd-
ningskällan fastställs snabbt och blöd-
ningen stoppas direkt, varefter andra
viktiga terapeutiska ingrepp kan vidtas
i lugnare tempo.

Några exempel från vår erfarenhet
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
får tjäna som underlag för diskussion.

Fall 1:
Krossfrakturer i ansiktet
Fall 1 (Figur 1) var en 19-årig man

som vid en svår bilolycka fått multipla
krossfrakturer i ansiktet. Trots ett kun-
nigt akut handläggande vid ett annat

stort sjukhus var det svårt att lokalisera
blödningskällor. Efter telefonkontakt
fördes patienten på betryggande sätt till
oss för akuta angiografier och eventuell
emboliseringsbehandling. Frånsett säk-
ring av luftvägar och veninfarter priori-
terades angiografin och embolisering-
en.

Med »road mapping»-teknik, ett
modernt angiografiskt hjälpmedel att
föra in katetrar i rätta artärer, kunde de
stora halskärlen från aorta frias direkt.
Selektiv kateterisering inom någon mi-
nut visade stor skada i a facialis, varef-
ter läckaget stängdes med vävnadsklis-
ter och blodtrycket steg.

Embolisering av andra stora blöd-
ningar i olika grenar av höger och väns-
ter carotis externa gjordes med mellan-
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Figur 1 (fall 1, ansiktsskador). a och b. Med modern digital subtrak-
tionsangiografi och »road map»-teknik
får man snabbt en uppfattning om de
stora artärerna från arcus aortae mot
huvudet.

c. Omedelbart därefter förs en smal
kateter (4 French) in i a carotis interna
sinistra. Här ses en hel a carotis
communis (liten pil), men bristfällig
fyllnad av a facialis, som är en proximal
gren av a carotis externa (stor pil), vilket
väcker misstanke om blödning.

DEBATT .

’’ Patienten skall därför
omedelbart föras från am-
bulansen till embolise-
ringslaboratoriet. Tid bör
inte slösas i akutmottag-
ningarns olika rum. Det
som skall göras kan lika väl
göras i ett stort embolise-
ringslaboratorium.’’
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stora partiklar av polyvinylalkohol
(PVA).

Tyvärr visade angiografi av carotis
interna kraftigt fördröjd cirkulation i
hjärnan, men de stora blödningarna i
ansiktet kunde på kort tid kontrolleras,
blodtrycket normaliserades och patien-
ten fördes till intensivvårdsavdelning
för fortsatt övervakning och planlägg-
ning av ytterligare terapeutiska åtgärder
under lugnare förhållanden.

Patienten dog ett dygn senare av
hjärnkontusioner och ödem, dock inte
av ansiktsblödningar. 

Fall 2: 
Upprepade näsblödningar
Nästa fall var en 45-årig man med

upprepade näsblödningar och sjunkan-
de Hb-värde (Figur 2). Under måttlig
tidspress kunde selektiv angiografi gö-
ras på den sida som öron-, näs- och hals-
läkarna angivit som blödningsområde.
Som vanligt i sådana fall sågs inget kon-
trastläckage.

Mikrokateter placerades i blödning-
ens anatomiska område och embolise-
ring skedde med relativt små partiklar
PVA (ca 150 µ i diameter) tills cirkula-
tionen dämpats. 

Tamponaderna lämnades kvar över
natten och blödningen upphörde.
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d. Kateterspetsen är inne i a facialis
sinistra och kontrasten svämmar ut i
mjukdelarna; en stor blödning ses (pil).
En mikrokateter fördes genom den
diagnostiska katetern, och läckaget
stängdes med vävnadsklister.

e. Kontrollangiografi i a carotis communis
visar att de stora grenarna är kvar och att
läckaget har stängts (pil).

f. På höger sida visar angiografi att det
finns betydande spridda blödningar (små
pilar) som stängdes med PVA.

c. Kontrollangiografi i a carotis externa visar
denna cirkulationsdämpning, »Gefässruhe», jämför bild a.

Figur 2 (fall 2, upprepade näsblödningar).

a. Selektiv angiografi i a carotis externa visar
ingen blödning.

b. Superselektiv kateterisering av det
kärlområde som öronläkare sett att blodet
kommer ifrån visar heller ingen blödning.
Embolisering med små partiklar PVA
utfördes för att dämpa blodflödet och starta
hemostasen.
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Fall 3: 
Blödning efter njurbiopsi
Fall 3 var en 52-årig man med högt

blodtryck (Figur 3). Njurbiopsi gav upp-
hov till en envis blödning med sjunkan-
de Hb, vilket nödvändiggjorde blod-
transfusion. Selektiv angiografi visade
pågående blödning från njurbarken.

En mikrokateter fördes in i blöd-
ningsartären och riften i artären kunde
enkelt stängas med 0,8 ml vävnadsklis-
ter (NBCA). Omedelbart därefter sågs
en helt normal njure, och patienten blev
återställd.

Fall 4: Svårt multitr auma
En 50-årig man hade fått ett cement-

block över sig, vilket orsakat ett myck-
et svårt multitrauma med skador på bl a
bäcken, lever, tarmar och diafragma
(Figur 4). Efter transfusion på grund av
gigantiska blodförluster fördes han, ty-
värr för sent, till emboliseringslabora-
toriet. Arteria iliaca interna dx var av-
sliten. För att skydda vävnad distalt om
rupturen stängdes distala delen med
»coils», tunna platinatrådar som fördes
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Figur 3 (fall 3, njurblödning efter biopsi).

a. Renal angiografi visar kontrastläckage
(pil) tydande på stor blödning.

b. Mycket snabbt fördes en mikrokateter
(små pilar) genom den diagnostiska
katetern helt fram till blödningsstället.
Kontrastinjektion visar tydligt blödningen
(stor pil, jämför bild a). Omedelbar
embolisering med vävnadsklister stängde
hålet.

Figur 4 (fall 4, svårt multitrauma).

a. Stort kontrastläckage (blödning) från a iliaca interna (pil). »Coils»
placerades i distala stumpen (små pilar) för att skydda vävnaden distalt.

b. Därefter stängdes själva blödningshålet med vävnadsklister.
Blödningen syns ej längre. Artären distalt om »coils» fylls via kollateraler.

c. Angiografi från vänster sida visar flera måttligt stora blödningar
(pilar), som ockluderades med PVA-partiklar.

c. Kontrollangiografi efteråt visar helt
normal njure.

d och e. Efter detta sågs inga stora blödningar vare sig på höger sida (d)
eller via kollateraler från vänster (e), och kirurgiska rekonstruktioner kunde
vidtas under ordnade former.
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dit via kollateralartärer, varefter själva
rupturen stängdes med vävnadsklister.
Många andra blödningar stängdes med
större PVA-partiklar. 

Patienten avled några veckor senare
på grund av bl a infektioner.

Slösa inte tid 
på akutmottagningen!
Ett bra emboliseringslaboratorium

måste vara stort nog för att rymma nar-
kos, laboratoriepersonal och röntgen-
folk. Det måste finnas utrymme för kli-
niker för att kunna hålla ett öga på pati-
enten och eventuellt göra ingrepp un-
dervägs eller strax efter embolisering-
en.

Patienten skall därför omedelbart
föras från ambulansen till embolise-
ringslaboratoriet. Tid bör inte slösas 
i akutmottagningarns olika rum. Det
som skall göras kan lika väl göras i ett
stort emboliseringslaboratorium. Klini-
ker måste vänja sig vid denna tanke för
att inte dyrbar tid skall gå förlorad; om
angiografi och embolisering inte skulle
bli nödvändig har då ingen skada skett. 

Starta jakten på blödningen
Självklart måste patientens andning

fungera och venvägar öppnas, men
därutöver bör man inte spilla tid på att
montera kanyler, slangar, trådar eller
annat innan ljumskartärpunktion utförts
och introduktionskateter införts. Jakten
på blödningen måste starta omedelbart.
Man skall inte ställa krav på vackra bil-
der, dock på klargörande. Peanger,
slangar och liknande kan skymma (Fi-
gur 1), och ovanliga vinklar får man ac-
ceptera. 

Modern digital subtraktionsangio-
grafi med »road mapping» krävs (Figur
1). Med snabba stillbilder kan man få en
mycket bra uppfattning om kärlen på
vägen mot blödningen. Med en annan
sorts »road map» kan man få en levan-
de bild av blödningen om den är till-
räckligt stor (Figur 1). Strax därefter
skall embolisering göras med väv-
nadsklister, ballong, »coils» eller par-
tiklar av olika material och storlekar. 

Val av katetrar och emboliserings-
material är avhängigt av såväl blöd-
ningens storlek som dess lokalisation,
liksom av kärlanatomin. Det är självfal-
let viktigt att emboliseringen inte i
brådskan vållar skada på längre sikt:
trubbigt hanterande och ligaturer är inte
att eftersträva. Organ som njurar eller
uterus bör inte exstirperas om emboli-
sering kan stoppa blödningen.

I det första akuta skedet är det viktigt
att stoppa den stora blödningen. Däref-
ter kan andra kirurgiska, anestesiologis-
ka eller otologiska åtgärder vidtas.
Eventuellt kan efter dessa kliniska in-
grepp på samma röntgenbord ytterliga-
re angiografi kartlägga detaljer, och

ännu en embolisering kan avsluta be-
handlingen innan intensivvården tar
över.

Kunniga radiologer krävs
Detta relativt nya förslag till behand-

ling av akuta eller stora och problema-
tiska blödningar motiveras av att embo-
lisering både skonar vävnad och ger en
snabb uppfattning om blödningskälla,
hematom och parenkymskador. Blöd-
ningen kan stoppas omedelbart. 

En förutsättning är att det finns radi-
ologer som både behärskar katetertek-
nik och mikrokatetrar med ledare och
har god erfarenhet av alla olika emboli-
seringsmedel. Det är viktigt att några
radiologer vid varje regionsjukhus blir
extra duktiga i denna teknik. Halvkun-
niga radiologer kan inte fylla de krav
som ställs, vilket skulle kunna leda till
att emboliseringsmetoden kommer i
vanrykte.

Numera finns det emellertid radiolo-
ger med dessa kunskaper. De måste
dock finnas till hands dygnet runt. Trau-
magrupper måste prata ihop sig och för-
stå att embolisering bör ligga längst
fram i behandlingsprogrammet. Det
kan nog bli emotionellt svårt att accep-
tera den nya turordningen, men erfaren-
heter verkar tala för att den bör prövas.
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Kommentar:

Embolisering
ett andrahands-
alternativ!
Allv arliga såväl inre som yttre blöd-

ningar är alltid en svår utmaning, där
behovet av snabb och effektiv hand-
läggning obarmhärtigt avslöjar eventu-
ella svagheter hos det behandlande tea-
met. Lokalisering av blödningskällan
och hävandet av exsanguineringen har
självklart mycket hög, men inte nöd-
vändigtvis högsta, prioritet. Att upprätt-
hålla tillfredsställande luftväg och ven-
tilation är viktigare. Hos patienter där
blödningskontrollen verkligen har
högsta prioritet är det inte heller själv-
klart att endovaskulär, arteriell emboli-
sering är en adekvat teknik. Uppenbara
exempel på motsatsen är skador på stör-
re vener, vanligen på halsen, i torax, buk
och bäcken.

Svendsens och Wikholms artikel på
föregående sidor har stora förtjänster.
Det oavvisliga kravet på service dygnet
runt av interventionella radiologer vid
landets regionkliniker förtjänar att
framhävas. Hur många enheter lever
reellt upp till detta? Vidare är det
mycket viktigt att understryka den trä-
ning och erfarenhet som krävs för att
med nödvändig effektivitet akut kunna
lokalisera och embolisera arteriella
blödningar.

Övergr ipande
samordning behövs
Allv arliga blödningar inträffar under

mycket varierande omständigheter.
Detta belyses av föregående artikels
fallbeskrivningar. I vårt tycke består
svagheterna i författarnas resonemang
huvudsakligen i att de inte fullt ut tar
hänsyn till traumapatientens totala situ-
ation. Den specialisering som idag
krävs för upprätthållande av tillräcklig
kompetens är inte nödvändigtvis enbart
gynnsam i den akuta handläggningen av
patienter med multidisciplinära vårdbe-
hov. Stort trauma är ett slående exempel
härvidlag, och behovet av en övergri-
pande samordning av insatserna har
framhållits. 

Samordningen håller på att bli en
specialuppgift i sig. Den svenska sats-
ningen på traumautbildning inom
ATLS (Advanced Trauma Life Sup-
port) torde på ett avgörande sätt öka
samsynen bland kolleger och sköters-
kor vad avser prioritering av livräddan-
de åtgärder. Radiologens roll i den aku-
ta handläggningen kräver förståelse för
patientens mångfasetterade problem,



och torde underlättas av deltagande i
denna utbildning.

ATLS-konceptet kan appliceras
även utanför traumasfären. Principen är
att alltid först tillse att patienten har ade-
kvat luftväg och ventilation, då stör-
ningar härvidlag innebär ett potentiellt
större dödshot än hypovolemi eller an-
nan orsak till chock (med undantag för
övertryckspneumotorax). Naturligtvis
har denna del av resusciteringen en
mycket liten roll vid t ex njurbiopsi med
allvarlig blödning. I andra fall, såsom
svårt ansikts- eller halstrauma, kan
blödningen utgöra ett allvarligare hot
för luftvägen än för cirkulationen. Vi
tycker att författarnas prioritering av
embolisering vid stor blödning ter sig
starkt förenklad.

Den primära
interventionen kirurgisk
När arbetet skall koncentreras på att

häva patientens allvarliga hypovolemi
råder det inget tvivel om att blödnings-
kontrollen har högre prioritet än kärlac-
cess och vätskerestitution. Vid trubbigt
våld utan profus extern blödning åter-
finns blödningskällan nära nog uteslu-
tande i bröst- och bukhåla, bäcken samt
lår. Det synes av mycket tvivelaktigt
värde att söka endovaskulär kontroll av
hemotorax, vilken oftast härrör från in-
terkostalkärl och vanligen avstannar ef-
ter dränage och lungexpansion.
Mjältruptur utgör den vanligaste blöd-
ningskällan i buken. Även om embolisk
blödningskontroll naturligtvis är tänk-
bar synes operativ åtgärd vara avsevärt
snabbare, inte minst på grund av att
blödningskällan i detta läge är okänd.
Andra samtidiga skador, såsom organ-
perforationer, kan åtgärdas. Det synes
främmande att inte i första hand söka
grovreponera och stabilisera bäcken
och femur vid frakturer med profus
blödning. 

Den primära interventionen är såle-
des kirurgisk, och mycket arbete ägnas
åt att stimulera till snabb operativ åtgärd
vid allvarlig blödning.

Embolisering ett
andrahandsalternativ
I de fall där patienten är svårt ex-

sanguinerad, acidotisk och hypoterm
skall de operativa åtgärderna minimeras
till förmån för uppvärmning, hemostas
och hävande av kontamination genom 
t ex temporär förslutning av tarmska-
dor. Härvidlag kan de flesta kärl i krop-
pen ligeras eller temporärt förslutas,
medan tamponad föredras vid blöd-
ningskällor som inte snabbt kan åtgär-
das på detta sätt. 

Misstanke om otillfredsställande
postoperativ blödningskontroll kan se-
dan föranleda att arteriell embolisering
övervägs. Terapeutiskt utgör sådan em-

bolisering således ett andrahandsalter-
nativ vid de flesta svåra blödningar.
Detta förhållande gäller även vid ex-
ternt fixerade frakturer i bäckenet, trots
att de flesta blödningar här är venösa.
Endast i de fall där patienten direkt kan
konstateras blöda från kirurgiskt svår-
nådda områden, eller där blödningskäl-
lan är känd, torde enligt vårt synsätt en-
dovaskulär embolisering utgöra primärt
behandlingsalternativ.

Var skall patienten
tas om hand?
Svendsen och Wikholm pläderar för

att den interventionella radiologins lo-
kaler används för det mycket akuta om-
händertagandet. Principiellt finns inget
att invända mot detta – under förutsätt-
ning att lokalen lämpar sig för ändamå-
let. Emellertid måste man då inse att
majoriteten av de där handlagda patien-
terna inte kräver den interventionella
radiologins expertis, samt att utrymmet
svårligen kan upplåtas för planerad
verksamhet! 

Ett alternativ vore att akutsalen – lo-
kaliserad på intaget, operation eller var-
för inte röntgen? – utrustas också för en-
dovaskulärt arbete, en lösning som
kanske är orealistisk med tanke på de
trots allt lågfrekventa svåra traumafal-
len? Handläggningen av den mycket
akuta patienten optimeras sannolikt av
ett team på enplats.
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).
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