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Innhold 

Oppgaven er todelt. Første del er en innføring i thorakal aortaskade etter stumpt 

traume med en gjennomgang av aktuelle diagnostiske og behandlingsmessige 

metoder. For å gi en bakgrunnsforståelse omtales også epidemiologi og morfologi 

ved thorakale aortaskader, samt tilgrunnliggende mekanismer for at slik skade kan 

oppstå. 

Andre del er en litteraturgjennomgang som sammenlikner endovaskulær 

stentgraftbehandling og åpen operasjon for akutt traumatisk thorakal aortaskade.  
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1. Thorakal aortaskade etter stumpt 
traume 

Thorakal aortaskade etter stumpt traume er en av de vanligste dødsårsakene ved 

trafikkulykker. De fleste som pådrar seg denne type skade dør momentant, men 

for de som rekker fram til sykehus i live, kan rask diagnostikk og korrekt 

behandling være livreddende. Et stort antall artikler har vært publisert om 

traumatisk aortaskade i senere år. Årsaken er introduksjon av nye radiologiske 

modaliteter i diagnostikken og ikke minst et tilnærmet paradigmeskifte på 

behandlingssiden. Mens standardbehandling tidligere var umiddelbar kirurgisk 

korreksjon, vil førstevalg i dag ofte være endovaskulær innsetting av et 

stentgraft.  

1.1.1 Metode 

Fremstillingen bygger på litteratursøk i Pubmed Medline foretatt fram til september 

2007 med kombinasjoner av søkeordene; blunt, traumatic, aortic, injury, rupture, 

disruption, transection. Totalt over 1750 treff. I litteraturutvelgelsen ble det lagt vekt 

på oversiktsartikler og artikler publisert de siste 10 år. Litteratur på andre språk enn 

engelsk ble stort sett utelatt.   

1.1.2 Historikk og epidemiologi 

Traumatisk aortaskade etter stumpt traume ble første gang beskrevet i 1557 av den 

belgiske legen Andreas Vesalius hos en mann som døde etter fall fra en hest (1, 2). På 

den tiden og fram til personbiler ble utbredt, var traumatisk aortaskade en svært 

sjelden tilstand. Den ble oppfattet som absolutt dødelig og derfor viet lite 

oppmerksomhet (3). Trafikkulykker er nå det klart vanligste forårsakende traumet for 

thorakal aortaskade og forekomsten har i stor grad fulgt utviklingen innen veitrafikk. 

I et obduksjonsmateriale fra New York mellom 1936 og 1942 ble thorakal aortaskade 
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påvist hos under 1 % (4). Med økende hastighet i trafikken, økte også insidensen av 

traumatisk aortaskade. I en studie fra 1966 ble slik skade påvist hos 16% av døde i 

trafikkulykker (5) og i 1988 hos hele 26% (6). Etter dette har insidensen gått ned noe, 

sammenfallende med utviklingen av bedre sikkerhetsutstyr i personbiler. Skade på 

thorakalaorta er nå antatt å være årsak til 10-20% av alle dødsfall i trafikkulykker (7). 

De siste 10 årene har i gjennomsnitt 290 personer blitt drept årlig i veitrafikkulykker i 

Norge (8). Dersom tallene gitt over også gjelder for norske forhold, kan en anslå at 30-

60 personer i Norge årlig dør av traumatisk thorakal aortaskade etter trafikkulykker. 

Traumatisk aortaskade er den nest vanligste årsaken til død etter stumpt traume, kun 

overgått av hodeskader (9, 10). 70-90% av personer som får traumatisk aortaskade dør 

umiddelbart på stedet (9, 11-14), så kun et lite antall pasienter med slik skade kommer 

til behandling hvert år.  Av totalt 436 pasienter innlagt med thoraxskade ved St. 

Olavs hospital i 2003 og 2004 hadde kun 2 (0,5%) skade på store thorakale kar (15).  I 

klinisk sykehushverdag er traumatisk thorakal aortaskade en sjelden, men viktig 

tilstand, som alltid må utelukkes hos pasienter som har vært utsatt for et alvorlig 

thoraxtraume.   

1.1.3 Ulike morfologiske former for aortaskade 

Den klassiske morfologiske inndelingen av aortaskader ble beskrevet av Parmley et 

al. i 1958 (11) og blir fortsatt hyppig referert (10, 12, 16, 17). Traumatisk thorakal 

aortaskade består i de fleste tilfeller av en transversal laserasjon, en rift, igjennom et 

eller flere av aortas lag. Riftens lengde kan variere fra under 1mm til å omfatte hele 

aortas omkrets som en fullstendig avrivning. Unntaksvis finnes ingen laserasjon, bare 

en blødning i intima med overliggende intakt endotelflate (fig 1). Noen ganger ses et 

større intramuralt hematom (fig 2). Hyppigere er endotelflaten gjennombrutt og 

trombogene substanser i karveggen eksponeres mot blodstrømmen (fig 3). Riften kan 

være begrenset til intima, eller strekke seg inn i media (fig 4). I 40% av tilfellene 

strekker laserasjonen seg også inn i adventitia (18). Dersom hele adventitia 

gjennomtrenges er resultatet en ruptur (fig 5). Ved aortaruptur vil personen forblø 

umiddelbart med mindre blødningen begrenses ved dannelse av et falsk aneurysme 
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omkring rupturstedet. Et falsk aneurysme, pseudoaneurysme, er en utvidelse av 

aortalumen som ikke overalt er omgitt av alle lag av karveggen (til forskjell fra et 

ekte aneursyme). Dette kan skje ved en laserasjon gjennom intima og media, der 

adventitia fortsatt er intakt og omgir aneurysmet (fig 6a), eller ved komplett ruptur 

der aneurysmet begrenses av ekstraaortisk vev (fig 6b). I sjeldne tilfeller danner riften 

utgangspunkt for en disseksjon slik blodstrømmen finner et alternativt løp inne i 

karveggen, som regel under adventitia (fig 7). De beskrevne skadene er ofte assosiert 

med tilstedeværelse av et periaortisk hematom (fig 8), men dette kan også ses uten 

annen skade på aorta.  

Bilde 1: Skjematisk illustrasjon basert på beskrivelsen til Parmley et al. (Tegnet fritt etter 

Parmley (11) og Creasy (16)) 

 

Fig 1: Blødning i intima: Blødning i intima, men 

endoteloverflaten er intakt. 

Fig 2: Større intramuralt hematom: Blødning fra 

vasa vasorum kan gi opphav til et hematom inne i 

aortaveggen, uten overliggende laserasjon.   

 
Fig 3: Laserasjon av intima: Brudd gjennom 

endotelet slik at kollagen og andre trombogene 

substanser i karveggen blir eksponert mot 

blodstrømmen. Kan gi opphav til tromber og perifer 

embolisering, samt være utgangspunkt for disseksjon. 

 
Fig 4: Laserasjon av media: Brudd gjennom til tunica 

media  
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Fig 5: Ruptur: Brudd gjennom alle lag av aortaveggen. 

Vanligste funn i post mortem-materialer. Som regel vil 

pasienten dø umiddelbart. Falsk aneurysmedannelse 

eller okklusjon av rupturstedet med en trombe kan sikre 

overlevelse en tid.  

 
Fig 6a: Dannelse av et falsk aneurysme ved brudd 

gjennom hele intima og media, mens adventitia fortsatt 

er intakt og omgir aneurysmet. 

 
Fig 6b: Dannelse av et falsk aneurysme ved brudd 

gjennom alle tre lag. Aneurysmet begrenses av 

ekstraaortisk vev.  

 

 

 
Fig 7: Disseksjon: Blodstrømmen danner et alternativt 

løp inne i karveggen.  

 
 

 
Fig 8: Periaortisk hematom 
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Subintimal blødning oppdages som regel kun ved mikroskopisk undersøkelse. Dette 

er trolig en hyppig forekommende skade som sjeldent blir oppdaget (11).  Nyere 

studier har vist at laserasjon begrenset til intima kan tilhele spontant (19).  Det er 

imidlertid viktig å være klar over at selv slike mindre rifter kan gi opphav til fri ruptur 
(20). 

1.1.4 Lokalisasjon av skaden  

Den klart vanligste lokalisasjonen av traumatisk aortaskade er i isthmus, like distalt 

for avgangen av a. subclavia sinistra. Hos 80-90% av alle pasienter med traumatisk 

thorakal aortaskade som rekker fram til sykehus i live er laserasjonen lokalisert her 

(12). Nest hyppigst ses skader i aorta ascendens. Slik skade utgjør 20-25% av alle 

tilfeller av thorakal aortaskade i post mortem-undersøkelser. De aller fleste med 

ascendensskade dør imidlertid i løpet av kort tid på grunn av andre assosierte skader, 

særlig alvorlig kardial skade som finnes hos inntil 80% (12). Skade på aorta ascendens 

påtreffes derfor sjelden klinisk. Enda sjeldnere ses skade på distale del av aorta 

descendens ved hiatus diaphragmaticus eller på buen.  

 

 

 

 

Tabell 1 og bilde 2: Lokalisasjon av traumatisk thorakal aortaskade (12,11,21, 22).  

Prosentangivelsen er for pasienter i live ved ankomst til sykehus. 

Isthmus: 80-93% 

Aorta ascendens:  3-9% 

Distale aorta descendens: 1-5% 

Aortabuen: 3-4% 

Skade på flere deler av aorta:  6-20% 

I tillegg skade på arterier som avgår fra aorta: 4-10% 
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Bilde 3: Foto av aorta tatt ut ved obduksjon viser komplett aortaruptur like distalt for festet 

av ligamentum arteriosum (markert med pil). (Bilde fra Creasy et al (16)) 

1.1.5 Naturlig forløp 

70-90% av pasienter med aortaruptur forblør umiddelbart etter at skaden har oppstått. 

Midlertidig overlevelse er betinget i dannelsen av et pseudoaneurysme. Av de 10-

30% som overlever initialt, vil 85-90% overleve den første timen. De fleste av disse 

vil altså være innen rekkevidde av livreddende behandling dersom transport til 

sykehus og diagnostikk skjer raskt. Uten behandling dør 20-30% av de resterende 

innen 6 timer, 30-50% innen et døgn og 60-70% innen åtte dager (3,11,14). Noen få 

prosent overlever i lang tid fordi de utvikler et stabilt, kronisk pseudoaneurysme. Før 

kirurgisk behandling var tilgjengelig var det flere enkeltrapporter om pasienter med 

kronisk pseudoaneurysme som var i live over 20 år etter traumet (11).   

Nyere undersøkelser viser at pasienter med traumatisk thorakal aortaskade fordeler 

seg i tre kategorier; pasienter som er så alvorlig skadet at de dør omgående på 

skadestedet, pasienter som ankommer sykehus i live, men er hemodynamisk ustabile 

og pasienter som ankommer hemodynamisk stabile. De hemodynamisk ustabile 

pasientene i kategori to har meget høy mortalitet, over 90%, mens de hemodynamisk 

stabile i kategori tre har langt lavere mortalitet, omkring 15-25% (23). Sekundær fri 

ruptur, ved gjennombrytning av pseudoaneurysmet, er en viktig dødsårsak i kategori 

to, mens dødsfall i kategori tre hovedsakelig skyldes andre skader (23, 24). 
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1.1.6 Traumesituasjon   

Skade på aorta er assosiert med høyenergitraumer (25) og ses hyppigst ved kraftige  

deselerasjonstraumer der thorax i høy hastighet støtes mot en fast overflate. 

Unntaksvis ses thorakal aortaskade også ved ren sammenklemning av thorax (26, 27). 

Trafikkulykker innebærer ofte en kombinasjon av deselerasjon og kompresjon, og er 

den klart vanligste årsaken til thorakal aortaskade. 50-90% av alle tilfeller skjer ved 

ulykker med motorkjøretøy (9, 28), hyppigst bil eller motorsykkel. Aortaskade er 

heller ikke en uvanlig årsak til død blant fotgjengere. Brundage et al. fant at blant 220 

fotgjengere drept i trafikken hadde 28 (12,7%) thorakal aortaskade (29). Forekomsten 

i obduksjonsmaterialer etter flyulykker er rapportert å være så høy som 39-43% (30). 

Sportsulykker er en annen relativt vanlig årsak. Av totalt 22 pasienter behandlet for 

traumatisk thorakal aortaskade ved universitetssykehuset i Bern over en tiårsperiode, 

var hele 4 (18%) forårsaket av skiulykker (31). Andre forårsakende traumer er fall fra 

høyde og eksplosjoner.  

Thorakal aortaskade ved bilulykker har tradisjonelt vært assosiert med 

frontkollisjoner. Nyere studier viser imidlertid høyere risiko ved sidepåkjørsel der 

personen sitter nærmest siden for sammenstøtet (25, 32-34). Dette er uavhengig av om 

sammenstøtet skjer fra venstre eller høyre side (25). Risikoen er høyere ved kollisjon 

mot et større kjøretøy (25, 28) og ved stor grad av sammenklemning av kjøretøyet (35). 

Riktig bruk av sikkerhetsutstyr ser ut til å ha en protektiv effekt. Fitzharris et al. (25) 

undersøkte 17192 personer involvert i bilulykker og fant at de som ikke brukte 

setebelte hadde 3 ganger høyere risiko for thorakal aortaskade enn de som brukte 

setebelte. I en finsk undersøkelse var skade på aorta ascendens assosiert med 

manglende bruk av setebelte, mens skade på distale del av aorta descendens oftere ble 

sett blant de som pådro seg aortaskade med bruk av setebelte (36). Kraften i det 

forårsakende traumet må trolig være høyere for å gi skade på aorta ascendens enn for 

å gi skade på descendens (24). En studie fra 2007 viste videre at blant de som pådrar 

seg aorta- eller hjerteskade til tross for bruk av bilbelte, bruker under halvparten 

bilbeltet på anbefalt måte (37). I hvilken grad kollisjonsputer beskytter mot aortaskade 

er usikkert (38, 39). Undersøkelse av forekomsten av thorakal aortaskade ved 
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bilulykker ut fra produksjonsåret til ulykkesbilen, viser at risiko er lavere ved 

kollisjon i nyere biler (1), muligens som et uttrykk for at disse har bedre 

sikkerhetsutstyr. 

1.1.7 Skademekanismer 

Traumatisk thorakal aortaskade er altså en bemerkelsesverdig ensartet tilstand, som 

med relativt få unntak består av en transversal rift i isthmusregionen oppstått etter et 

traume med kraftig deselerasjon og/eller kompresjon av thorax. Hvordan denne 

”klassiske” (30) skaden oppstår, er imidlertid fortsatt usikkert. Flere mekanismer er 

blitt foreslått, alle med sine respektive tilhengere. De forskjellige teoriene postulerer 

at skaden er et resultat av ulike mekaniske krefter; skjære-, torsjons-, strekke- og 

bøyekrefter, og hydrostatiske krefter som følge av endring i intravaskulært trykk. 

Ramme 1: Mulige mekanismer for traumatisk thorakal aortaskade 

Teorier hovedsakelig basert på mekaniske krefter:  
 Forskjeller i bevegelighet i aorta gjør at isthmus strekkes ved kraftig 

deselerasjon.  
 ”The osseous pinch”: inneklemning av aorta mellom de benete strukturer i 

thorax. 
 Frakturfragmenter gir en direkte skjærevirkning på aorta 

 
Teorier hovedsakelig basert på hydrostatiske krefter: 

 Økt intravaskulært trykk ved thoraxkompresjon får aorta til å revne 
 Avklemning av blodstrømmen i aorta genererer et trykkstøt  
 Arkimedes vektstang-hypotesen 
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Isthmusregionen er rent anatomisk mer usatt for skade enn andre deler av aorta. 

Lundevall gjort på 1960-tallet en rekke forsøk på aortavev og fant at isthmus har 

lavere vevsstyrke enn aortaveggen forøvrig (40, sitert av 30 og 10).  Isthmus er videre en 

relativt bevegelig del av aorta, liggende mellom to mer fikserte avsnitt; proksimalt 

aortabuen festet ved avgangen av de store kar og distalt aorta descendens fiksert av 

avgangen av interkostalarteriene. Ved sterk deselerasjon av thorax vil disse 

forskjellene i motilitet gi opphav til kraftdifferanser mellom de ulike avsnittene av 

aorta (11). Resultatet er at isthmusregionen settes på strekk og en rift kan oppstå. Dette 

ble nylig vist eksperimentelt ved å plassere deselerasjonsmålere i aorta, hjertet og 

brystveggen for deretter å utsette thorax for hurtig deselerasjon og studere den 

relative bevegelsen mellom organene (41). De mindre vanlige lokalisasjonene av 

traumatisk aortaskade korresponderer også med overgangssoner i aortas 

bevegelighet; mellom det lett bevegelige hjertet og proksimale aorta ascendens, og 

ved hiatus diaphragmaticus der aorta er særlig godt fiksert. 

Deselerasjon alene ser imidlertid ikke ut til å være tilstrekkelig til å forårsake 

aortaskade. Eksperimentell forskning utført av det amerikanske flyvåpenet på midten 

av 1900-tallet, i samband med utvikling av sikkerhetsutstyr for fly og romferger, viste 

at mennesker er i stand til å tåle selv meget sterke deselerasjonskrefter (42, 43). Det er 

derfor sannsynlig at også andre mekanismer spiller inn når aortaskader oppstår.    

Det er blitt foreslått at et sentralt moment for aortaskade oppstått ved bilkollisjoner, er 

at rattet eller annet interiør i bilen presses mot thorax og abdomen under 

sammenstøtet (30). Den resulterende kompresjonen av sternum og abdomen gjør at 

mediastinum skyves kranialt. Alle de mobile mediastinale strukturene, inkludert 

hjertet, aortabuen og pulmonalkarene, presses oppover, mens aorta descendens holdes 

fast ved sin fiksasjon til thoraxveggen. Isthmus strekkes i lengderetningen og kan 

revne (30).  
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Sammenpressing av thorax skjer ved de fleste deselerasjonstraumer. Crass et al. (44) 

beskrev i 1990 hvordan kompresjon av thoraxhulen kan gi opphav til aortaskade ved 

at aorta og de store kar kommer i klem mellom manubrium, første ribben og clavicula 

fortil og ryggsøylen baktil. De fremre strukturene roterer bakover og nedover rundt 

en akse gjennom costovertebralleddene. Denne teorien om inneklemning mellom 

thoraxveggens benete strukturer kalles ”the osseous pinch”.  

De samme forfatterne har senere gjort simuleringer 

av slik inneklemning ut fra CT-undersøkelser av 

pasienter med traumatisk thorakal aortaskade og vist 

at det beregnete skadestedet korresponderer med den 

reelle skadelokalisasjonen bestemt ved angiografi 

(45). Teorien støttes også av tilfeller der aortaskade er 

oppstått ved ren kompresjon av thorax uten samtidig 

deselerasjon (27, 26).   

 

Bilde 4: Illustrasjon av ”the osseous pinch”. (Bilde fra Creasy (16)) 

Ved et kraftig thoraxtraume oppstår hyppig fraktur av ribben eller vertebrae, og aorta 

kan skades direkte av skarpe frakturfragmenter. Insidensen av fraktur av 1.-4. ribben 

er høyere blant pasienter med thorakal aortaskade enn pasienter utsatt for omfattende 

thoraxtraume uten slik skade (1). Det er imidlertid velkjent at traumatisk aortaskade 

også kan oppstå uten samtidig ribbensbrudd (28).  

Hurtig kompresjon av aorta under et kraftig sammenstøt vil gi en rask økning i det 

intravaskulære trykket. I løpet av de første 50-100 milisekundene kan trykket stige til 

over 600mm Hg (1). Det ble tidlig antatt at denne trykkøkningen kunne få aorta til å 

revne (30). Senere har det blitt innvendt at dersom aorta fungerer som en isometrisk 

sylinder (1,30), vil en trykkøkning tendere til å gi en longitudinell heller enn en 

transversal rift. Skal en transversal laserasjon oppstå i en sylinder på grunn av økt 

innvendig trykk, må veggens toleranse mot strekk være over dobbelt så stor på tvers 
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av lengderetning som i lengderetningen. Nyere eksperimentelle undersøkelser av 

aortaveggens strekkstyrke viser at dette kriteriet er oppfylt (30, 46). Hvor høyt trykket 

må være før aorta skades er imidlertid usikkert. Eksperimenter utført av Zehnder i 

1956 viste at et trykk tilsvarende 2500mm Hg er nødvendig for å forårsake ruptur av 

en frisk aorta (108). En liknende studie fra 2001 fant at et trykk på 760 mm Hg ga en 

50%-risiko for ruptur (46). 

Trykkstøt, på engelsk ”water hammer”, er betegnelsen som brukes om den 

trykkbølgen som genereres når strømmen av en ikke-sammenpressbar væske 

gjennom et rør plutselig blir okkludert. Trykkbølgen vil vandre retrograd langs røret 

vekk fra okklusjonsstedet. Utsettes kroppen for et kraftig sammenstøt kan dette 

fenomenet tenkes å oppstå i aorta ved at strømmen av blod blir obstruert ved 

diafragma på grunn av sammenpressing av abdomen. Kurvaturen av aortabuen gjør at 

trykkbølgen blir sterkest her og isthmus som aortas svakeste punkt kan rumpere (1).  

Arkimedes vektstang-hypotesen er navnet på en relativt ny teori (1). Den foreslår at 

aorta under høyenergiske thoraxtraumer vil fungere som et vektstangsystem. 

Økningen i intra-aortisk trykk umiddelbart etter sammenstøtet utspiler aorta 

maksimalt og avstiver ascendens, buen og isthmus til en rigid enhet som opptrer som 

en vektstang. Ascendens og buen utgjør vektstangens lange arm, dreiningspunktet er 

ved avgangen av de store kar fra buen, mens isthmus utgjør vektstangens korte arm. I 

tråd med Arkimedes’ vektstangprinsipp vil rotasjon av den lange arm om 

dreiningspunktet øke dreiemomentet på isthmus. Fordi isthmus distalt går over i 

velfikserte aorta descendens, vil isthmus utsettes for en sterk torsjonspåvirkning og 

karveggen kan revne. Datasimulering har vist at denne mekanismen kan forklare 

hvordan thorakal aortaskade oppstår under sidekollisjoner (47).  

Interessen for å forstå mekanismene bak traumatisk thorakal aortaskade skyldes 

selvsagt ønsket om å finne effektive måter å forebygge slik skade. Fokuset på 

skadeforebyggende tiltak er en naturlig konsekvens av at de fleste som pådrar seg 

traumatisk aortaskade dør umiddelbart på skadestedet. Målt i antall sparte liv, vil 

forebygging kunne gi langt større gevinst enn bedre diagnostikk og behandling.   
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1.1.8 Predisponerende faktorer  

Forekomsten av aortaskade blant personer involvert i trafikkulykker øker gradvis 

med økende alder. Samtidig er traumatisk thorakal aortaskade hos eldre forårsaket av 

traumer med lavere energi enn hos yngre (48). Undersøkelser av vevsstyrken i aorta 

viser at denne avtar med alderen (46). Personer 60 år eller eldre har 3-4 ganger høyere 

risiko enn yngre personer for å pådra seg thorakal aortaskade ved trafikkulykker (35).  

De har også høyest mortalitet blant de som ankommer sykehus i live (48). Stumpt 

traume skjer imidlertid hyppigere i yngre aldersgrupper. I 2006 var 15% av alle 

alvorlig eller meget alvorlig skadd og 33% av alle drept i trafikkulykker over 60 år 

(49). Til sammenlikning utgjør aldersgruppen over 60 år 20% av den totale 

befolkningen (19). Gjennomsnittsalderen på pasienter med traumatisk thorakal 

aortaskade i publiserte studier er 31-39 år (17, 22, 50, 51). 

Det er usikkert om kjønn har betydning for risikoen for å pådra seg aortaskade ved 

traumer. Men fordi menn er involvert i flere trafikkulykker enn kvinner, ses også 

traumatisk aortaskade oftere hos menn. Av de 137 personene som ble drept eller 

meget alvorlig skadet i veitrafikkulykker de seks første månedene i år, var 69% menn 

(49). Andelen menn i publiserte kliniske materialer for traumatisk thorakal aortaskade 

er rundt 75% (52) 

Medfødte eller ervervete tilstander som affiserer aortaveggen kan tenkes å gjøre aorta 

mer sårbar for skade. Den føtale karforbindelsen, ductus arteriosus, mellom aorta og 

lungearterien blir hos de fleste redusert til en fibrøs rest, ligamentum arteriosum, etter 

fødselen. Hos mellom  9% og 33% (12, 53) av den voksne befolkningen er imidlertid 

lumen i distale del av denne forbindelsen bevart som et ductus diverticulum. Det er 

mulig at tilstedeværelsen av et slikt ductus diverticulum predisponerer for aortaskade 

ved traumer og dette kan kanskje også være en del av forklaringen på hvorfor en så 

høy andel av skadene er lokalisert til nettopp isthmus (54). Kroniske, degenerative 

tilstander i aorta som arteriosklerose og cystisk media nekrose, samt systemiske 

tilstander med affeksjon av aorta, som Marfan syndrom og syfilis, er andre 

predisponerende forhold (11,16). Arterioskleroseutvikling er en sannsynlig forklaring 
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på at risiko for aortaskade ved traume øker med alderen. Patologiske prosesser i 

omliggende strukturer, f.eks. sykdom i periaortiske lymfeknuter, som sekundært 

affiserer adventitia kan også teoretisk gjøre aortaveggen mer utsatt for skade (11).  

1.2 Diagnostiske metoder 
1.2.1 Klinisk vurdering 

Den kliniske vurderingen av aortaskade hos traumepasienter er vanskelig, da mindre 

enn halvparten har symptomer eller funn som tyder på thorakal aortaskade. Bare 

mellom en tredjedel og halvparten har eksterne tegn på thorakal skade overhode (11, 

19, 55).  

Interskapulær smerte er et klassisk symptom på skade av aorta descendens. Slik 

smerte i fravær av fraktur av thorakale vertebrae, er klart assosiert med aortaskade 

(56). Skade på aorta ascendens eller aortabuen tenderer i større grad til å gi smerte 

henholdsvis prekordialt og i hals-kjeve-regionen (12). Andre beskrevne symptomer er 

dyspnoe, heshet, hoste, hemoptyse og dysfagi (12, 19). 

Kliniske funn som kan ses ved aortaskade er uforklart hypotensjon og markert høyere 

blodtrykk og pulsamplitude i overekstremitetene enn i underekstremitetene (12, 56). 

Det siste er et resultat av en kompresjon av aorta, på grunn av et pseudoaneurysme 

eller et omliggende hematom, distalt for avgangen av a. subclavia. Fenomenet kalles 

pseudokoarktasjon, men er kun tilstedet hos et mindretall. Unntaksvis høres en 

prekordial eller interskapulær systolisk bilyd (57).  Skader på thoraxveggen; 

kontusjon, ustabil thorax, palpable frakturer av costae, claviculae, sternum eller 

vertebrae finnes i noen tilfeller (12), likeså pneumothorax og subkutant emfysem. 

Sjelden ses hevelse i halsgropen, deviasjon av trachea eller akutt paraplegi (57). 

Dersom en umiddelbart etter innleggelse av thoraxdren tapper mer enn 750ml er 

sannsynligheten for aortaskade økt (56).  

Fordi symptomer og funn ved thorakal aortaskade ofte er få og uspesifikke, er det 

desto viktigere å estimere risikoen for aortaskade ut fra en vurdering av 

traumesituasjonen og energinivået i det aktuelle traumet. Ved bilulykker er det 
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sentralt å vurdere bilens hastighet før kollisjon, direkte fra opplysninger om fart eller 

indirekte ut fra skadene på bilen, særlig er grad av sammenpressing av bilen og 

inneklemming av pasienten viktig. Videre gjøres en vurdering av 

kollisjonssituasjonen; side-/front-kollisjon, pasientens plassering i bilen, kollisjon 

mot større kjøretøy og bruk av sikkerhetsbelte. Ved fallulykker er aortaskade 

hyppigst sett ved fall fra høyder over 30 m (3). Andre ulykker med rask deselerasjon 

eller sammenklemming av thorax vil også være høyrisikotraumer.      

Andre skader 

Over 90% av pasienter med traumatisk aortaskade har minst én annen organskade 

(52). Hyppig er det tale om multitraumatiserte pasienter med betydelige både thorakale 

og ekstrathorakale skader. I en undersøkelse av 274 pasienter med traumatisk 

thorakal aortaskade etter stumpt traume hadde 51% cerebral skade, 62% annen 

thorakal skade, 22% intraabdominal skade og 34% bekkenfraktur eller fraktur av 

lange knokler (22). Den høye mortaliteten hos pasienter innlagt med traumatisk 

aortaskade skyldes vel så mye andre assosierte skader som aortaskaden i seg selv. 

Pasientene som ikke overlever har i gjennomsnitt fire assosierte skader, mens de som 

overlever har to (9). Andre viktige intrathorakale skader omfatter myokardiell 

kontusjon, lungekontusjon, pneumothorax, diafragmaruptur, bronkieskade, 

øsofagusskade, samt skade på andre store thorakale kar. De ekstrathorakale skadene 

er ofte omfattende og kan være livstruende, særlig cerebrale skader, som er den 

vanligste dødsårsaken etter stumpt traume, og intraabdominale skader. Frakturer i 

ekstremitetene forekommer hyppig og kan, fordi denne typen skader gjerne er mer 

synlige, virke til å trekke oppmerksomheten bort fra thorax og aorta (3).  

Fordi anamnestiske opplysninger og den kliniske presentasjonen kun kan gi mistanke 

om aortaskade, vil radiologiske undersøkelser være avgjørende for diagnostisering av 

traumatisk aortaskade (3).  
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1.2.2 Røntgen thorax 

Første radiologiske undersøkelse av pasienter utsatt for stumpt thoraxtraume er et 

røntgenbilde av thorax tatt i sykehusets mottakelse. Dette tas som regel liggende, med 

bildeplaten under ryggen i antero-posteriør (AP) stråleretning. Slike bilder avviker fra 

standard røntgen thorax som tas stående ved maksimal inspirasjon, med bildeplaten 

foran brystkassen, i postero-anteriør (PA) stråleretning. Forskjellen i bildetakningen 

gjør bl.a. at hjertet fremstår større og mediastinum videre enn på et standardbilde.  

 

 

   

 

Bilde 5: Til venstre er et liggende AP rtg thorax av en traumepasient der mediastinum 

fremtrer bredt. Til venstre er et sittende PA rtg thorax av samme pasient, her har 

mediastinum normal bredde.  (Bilde fra Creasy (16)) 

Bruk av rtg thorax i diagnostikk av traumatisk aortaskade beror i all hovedsak på dets 

evne til å avdekke mediastinal blødning (58). Tegn på rtg thorax assosiert med 

aortaskade er kun indirekte tegn, ettersom de egentlig reflekterer oppfylning av blod i 

mediastinum (13). Hos pasienter som ankommer sykehus med traumatisk aortaruptur 

vil blødningen fra selve rupturstedet være begrenset av et omgivende 

pseudoaneursyme. Blodet i mediastinum sett på røntgen skyldes derfor som regel 

ikke blødning fra aortalumen, men fra mindre arterier og vener i mediastinum, 

inkludert vasa vasorum i aorta (18). Aortaskade er langt fra den eneste mulige årsaken 

til blødning i mediastinum etter stumpt traume mot brystkassen, ved klinisk 

signifikant skade på aorta vil det imidlertid i de fleste, men ikke alle, tilfeller 

foreligge mediastinal blødning. Funn på rtg thorax vil derfor være et relativt sensitivt, 

men mindre spesifikt indisium for skade av thorakalaorta. Et normalt liggende rtg 



 19

thorax er oppgitt å ha en negativ prediktiv verdi for traumatisk aortaskade på 96% 
(59).  

Andre mulige årsaker til mediastinal blødning etter thoraxtraume er fraktur av 

thoraxveggens skjelett, skade på andre mediastinale arterier, på v. cava, v. azygos, 

luftveier eller øsofagus. Samtidig kan andre tilstander som lungekontusjon, medial 

pleuraeffusjon, mye mediastinalt fettvev eller forstørrede mediastinale lymfeknuter til 

forveksling likne mediastinal blødning på rtg thorax.  Forhold ved utførelsen av 

røntgenundersøkelsen som plassering av pasienten og eksponering av bildet kan også 

gi opphav til feiltolkninger. Alt dette gjør at den positive prediktive verdien av et 

abnormalt rtg thorax med hensyn til aortaskade blir lav, mellom 5% og 20% (12). 

Flertallet av pasienter som har tegn på mediastinal blødning på rtg thorax etter stumpt 

traume mot brystkassen, har altså ikke aortaskade. Rtg thorax er følgelig bedre til å 

utelukke enn påvise aortaskade hos traumepasienter (59).  

En rekke røntgenologiske tegn på mediastinal blødning er beskrevet (tabell 2). 

Sensitivitet og spesifisitet av de enkelte tegn variere tildels veldig mye mellom ulike 

studier. Hvilken definisjon som er brukt for å avgjøre om tegnet er tilstede er heller 

ikke alltid oppgitt. I studier der flere undersøkere har bedømt de samme 

røntgenbildene parallelt finner en ikke ubetydelig variasjon mellom de ulike 

undersøkernes vurderinger (60). En del av grunnen er nok nettopp mangelen på 

entydige, allment aksepterte definisjoner av de omtalte røntgenologiske funnene (59). 

Ingen enkeltfunn er verken fullstendig sensitive eller spesifikke for aortaskade.  
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Tabell 2: Tabellen er hentet fra Mirvis et al. (59) og angir sensitivitet, spesifisitet, positiv 

(PPV) og negativ (NPV) prediktiv verdi for femten radiologiske tegn på aortaskade på 

liggende rtg thorax. Tallene er basert på gjennomgang av røntgenbilder tatt av 205 pasienter 

utsatt for stumpt thoraxtraume. Alle verdiene er i prosent.   

Funn på rtg thorax: Sensitivitet: Spesifisitet: PPV
: 

NPV
: 

Bredt mediastinum 67 45 21 86 
Unormal aortaknapp 81 37 22 90 
Unormal kontur av aorta 
descendens 

74 48 24 89 

Tap av det aorticopulmonale 
vindu 

41 81 33 86 

Høyredeviasjon av trachea 24 90 36 84 
Høyredeviasjon av nasogastrisk 
tube 

6 95 22 82 

Fortetning ved apex av venstre 
lunge  

- Ved claviculafraktur  
- Uten claviculafraktur 

 
1 
14 

 
95 
95 

 
5 
39 

 
81 
83 

Bred venstre paraspinale skygge 
- Ved fraktur av vertebrae 
- Uten fraktur av vertebrae 

 
2 
11 

 
95 
95 

 
10 
31 

 
81 
84 

Bred høyre paraspinale skygge 
- Ved fraktur av vertebrae 
- Uten fraktur av vertebrae 

 
2 
2 

 
99 
99 

 
40 
29 

 
82 
82 

Nedskjøvet venstre 
hovedbronkus 

4 99 43 82 

Fortetning medialt i venstre 
lunge 

15 99 36 83 

Andre skader:  
- Fraktur av 1.-4. costa 
- Venstre hemothorax 
- Pneumothorax eller – 

mediastinum 
- Lungekontusjon 

 
18 
4 
11 
12 

 
84 
98 
89 
84 

 
20 
33 
17 
14 

 
82 
82 
81 
81 

Negativt rtg thorax    96 
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Bredt mediastinum  

Mediastinal blødning kan gjør at mediastinum fremstår bredere enn normalt på rtg 

thorax. Bredt mediastinum er det mest omtalte røntgenologiske tegnet assosiert med 

aortaskade. Det er imidlertid ikke enighet i litteraturen om hva et bredt mediastinum 

er (61) og ulike definisjoner er i bruk. Noen benytter absolutte mål, den vanligste 

definisjonen har vært at bredden av mediastinum målt i nivå med aortaknappen er 

over 8 cm (62-64).  En liknende definisjon som hevdes å være mer spesifikk (64) er 

venstresidig mediastinumsbredde over 6 cm, målt fra midtlinjen av trachea i samme 

nivå  (bilde 6). Mediastinum fremstår som nevnt bredere på et liggende AP bilde enn 

på et standard rtg thorax. I en studie av 55 pasienter med normal angiografi og 

normalt stående rtg thorax, ble 21 tolket å ha bredt mediastinum på liggende rtg 

thorax (65). Det er blitt påpekt at forstørrelseseffekten er blitt enda større med bruk av 

moderne utstyr for opptak av røntgenbilder i traumemottak. Avstanden fra pasientens 

mediastinum til bildeplaten (objekt-til-film-distansen, OFD) har blitt lengre, mens 

avstanden mellom røntgenrøret og bildeplaten (fokus-til-film-distansen, FFD) har 

blitt kortere (3, 62, 66) (bilde 7). Gleeson et al. (66) utviklet som svar på dette tabeller 

som tar hensyn til den var varierende forstørrelseseffekten avhengig av tekniske 

forhold ved bildeopptakelsen. Medianverdi av normal mediastinumsbredde ble 

beregnet til å variere mellom 6,9cm og 9,5 cm. Verdier to standardavvik over dette ga 

en øvre grense på mellom 9,1 og 12 cm.   

Andre benytter relative størrelsesforhold for å vurdere om mediastinum er 

breddeforøkt. Økt mediastinum/thorax-ratio defineres oftest som at 

mediastinumsbredden utgjør mer enn en fjerdedel av den totale bredden av thorax 

målt på samme nivå (56, 67). Andre bruker en ratio på helt opptil 0,4 som grense (46). 

En ratio mellom venstresidig mediastinumsbredde og total mediastinumsbredde på 

over 0,6 er også blitt foreslått som kriterium (64). Subjektiv bedømmelse av om 

mediastinum er unormalt bredt blir mye brukt i praksis og er funnet å være et minst 

like godt mål som anvendelse av numeriske definisjoner (63).  Til tross for ulike 

definisjoner er bredt mediastinum likevel det funnet på rtg thorax som viser minst 
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variasjon mellom ulike undersøkere (59, 68). Imidlertid har en sett av selv direkte 

måling av mediastinumsbredde har en interobservatørvariasjon på 2 cm (68). Bredt 

mediastinum angis å ha en sensitivitet på 67-100% og en spesifisitet på 10-45% for 

traumatisk thorakal aortaskade (56, 59, 64, 69). 

 

 

 

 

 

 

Bilde 6: Utsnitt av rtg thorax fra pasient med thorakal aortaskade etter stumpt traume. 

Bredden av hele mediastinum (mellom pilspissene) er 12 cm. Bredden av venstre side av 

mediastinum (mellom de hele pilene) er 8 cm. (Bilde fra Wong (64)) 

 

Bilde 7: Forstørrelseseffekt ved endring i fokus-til-film- og objekt-til-film-distanse. 
(Modifisert bilde fra Gleeson (66)) 
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Avvikende aortakontur 

Normalt ses forløpet av aorta tydelig på et korrekt eksponert røntgen thorax. 

Aortakonturen er skarp og aortabuen avtegner seg som en utbulning mot venstre, kalt 

aortaknappen, distinkt avgrenset av det omgivende luftholdige lungevevet. 

Aortaskade med mediastinal blødning kan gjøre at aortakonturen på røntgen thorax 

fremstår utydelig med lite definert aortaknapp. Fravær av normal aortakontur har 

relativt høy sensitivitet, men lav spesifisitet for aortaskade. Samtidig kan området 

mellom konturen av aorta og truncus pulmonalis, det aortopulmonale vindu, bli 

utvisket, et tegn som regnes å ha noe høyere spesifisitet.   

Høyredeviasjon av trachea, endotracheal eller nasogastrisk tube  

Et mediastinalt hematom eller pseudoaneursyme i aorta kan forskyve posisjonen av 

trachea, øsofagus og eventuelt medisinsk utstyr nedlagt heri mot høyre. 

Høyredeviasjon bedømmes ved å bruke en tenkt linje gjennom processus spinosus av 

fjerde thorakale ryggvirvel som midtlinjemarkør (59).  Samtidig skal man være 

oppmerksom på at trachea normalt tenderer til å deviere noe mot høyre hos eldre 

mennesker, dette gjelder særlig nedre del av trachea.   

Fortetning over venstre lungetopp 

En fortetning nær apex av venstre lunge, på engelsk kalt ”left apical cap”, ses 

unntaksvis ved mediastinal blødning. Det skyldes at blod fra et mediastinalt hematom 

strekker seg opp langs a. subclavia sinistra og legger seg i det potensielle rommet 

mellom parietal pleura og det ekstrapleurale bløtvevet over lungetoppen.  Dette er 

angitt å være et tidlig utviklende tegn ved aortaskade (57). Tilsvarende hematom kan 

dannes ved lokal skade i området, for eksempel fraktur av venstre clavicula eller 

skade på a. subclavia sinistra. Falsk-positive diagnoser ses også ved kroniske 

tilstander med pleural fortykkelse (57).     
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Nedskjøvet venstre hovedbronkus 

Venstre hovedbronkus passerer under aortabuen og en oppfylning rundt aorta, et 

omgivende hematom eller et pseudoaneursysme, kan presse venstre hovedbronkus 

nedover slik at carinavinkelen tilspisses. Venstre hovedbronkus sies å være 

nedskjøvet når dens forløp danner en vinkel på over 40 grader med horisontallinjen.  

Bred høyre paratracheale stripe 

Den høyre paratracheale stripe er den tynne linjen sett på røntgen thorax mellom 

luftsøylen i trachea og høyre lunge (72). Normalt består den av trachealveggen og 

pleura med mellomliggende nerver, små lymfeknuter og fettvev. Den varierer hos 

normale personer mellom 1 og 4 mm i tykkelse. En høyre paratracheal stripe over 5 

mm i tykkelse anses for å være unormalt bred (72, 56). I en undersøkelse av 102 

pasienter utsatt for stumpt traume, hadde ingen av pasientene med smal høyre 

paratracheal stripe aortaskade, mens 23% av pasientene der denne var over 5 mm 

hadde aortaskade eller skade på andre store kar i mediastinum (73). 

 

Bilde 8: AP liggende rtg thorax av en pasient utsatt for en trafikkulykke i høy hastighet. 

Mediastinum er bredt, aortakonturen er utydelig, trachea og den nasogastriske tuben er 

forskjøvet til høyre, det er en fortetning ved apex av venstre lunge (to hvite pilspisser), 

venstre hovedbronkus er forskjøvet nedover (svart pil) og den høyre paratracheale skyggen 

er bred (hvit pil). (Bilde fra Creasy (16)) 
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Brede paraspinale skygger 

Overgangen mellom mediale del av venstre lunge kledd med pleura og det 

paravertebrale bløtvevet, er synlig på 96% av normale røntgen thorax (70). Dette gir 

opphav til den venstre paraspinale skygge, forløpende parallelt med ryggraden 

medialt for venstre kant av aorta descendens. En tilsvarende paraspinal skygge ses på 

høyre side hos et sted mellom 6% (71) og en tredjedel (70) av normale personer. Ved 

mediastinal blødning kan blod i bakre del av mediastinum gjøre at de paraspinale 

skyggene, hyppigst den venstre, blir bredere. Definisjonsmessig anses den venstre 

paraspinale skyggen å være breddeforøkt ved en diameter over 5mm, over halvparten 

av bredden av aorta descendens eller over halvparten av avstanden fra den laterale 

kanten av virvellegmene til laterale kant av aorta descendens (59). Breddeforøkning av 

den høyre paraspinale skyggen er mer subjektivt definert som at den klart er synlig 

atskilt fra laterale kant av virvellegmene. (71). Breddeforøkning av de paraspinale 

skygger har nokså høy spesifisitet, men lav sensitivitet for aortaskade. Falsk-positive 

tilfeller kan skyldes hematom rundt en virvelfraktur eller en paraspinal abscess (71). 

Ikke sjelden vil det være umulig å vurdere de paraspinale skyggene (71) fordi de er 

skjult bak en annen fortetning, ved hemothorax eller konsolidering av tilliggende 

lungevev, eller fordi røntgenbildet er undereksponert.   

 

 

 

 

 

Bilde 9: Brede paraspinale skygger. Den høyre paraspinale skyggen er markert med en sort 

pil. (Bilde fra Peters (71)) 
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Fortetning medialt i venstre lunge 

Spredning av en mediastinal blødning gjennom det peribronkulære bindevevet i 

hilum av venstre lunge kan gi opphav til en fortetning her på rtg thorax (74). 

Savastano (74) fant dette hos 8 av 15 pasienter med thorakal aortaskade etter stumpt 

traume, men ikke hos noen av pasientene utsatt for thoraxtraume uten aortaskade.  

Andre thorakale skader 

Røntgen thorax tatt av pasienter utsatt for aortaskade, viser hyppig andre skader som 

fraktur av costae, clavicula eller vertebrae, pneumothorax, hemothorax eller 

lungekontusjon. Studier har i varierende grad vist assosiasjon mellom slike skader og 

aortaskader (1).    

Ingen enkeltfunn eller kombinasjoner av funn på rtg thorax kan sikkert avgjøre om en 

pasient har thorakal aortaskade eller ikke (3, 69). Rtg thorax er derfor ikke pålitelig for 

diagnostisering av thorakal aortaskade (46). Skal en avdekke samtlige tilfeller av 

traumatisk aortaskade må alle pasienter som kan ha pådratt seg slik skade, vurdert ut 

fra det gjennomgåtte traumet, henvises til videre undersøkelse (3).  Fordi disse 

pasientene ofte også har andre omfattende skader som krever utredning, er CT-

undersøkelse anbefalt for alle pasienter utsatt for thoraxtraume (46).  

1.2.3 CT: Computertomografi 

Utvikling av moderne multidetektor-CT med rekonstruksjonsmuligheter, har etablert 

CT som den definitive screeningtesten for traumatisk thorakal aortaskade (75, 76). 

Mens tidligere konvensjonell CT hadde utilfredstillende sensitivitet og spesifisitet på 

grunn av dårlig oppløsning og artefakter, er multidetektor-CT en rask undersøkelse 

som kan påvise aortaskade med høy grad av sikkerhet. Sensitivitet for aortaskade er 

rapportert å være nær 100% (77, 78, 106), mens spesifisitet ligger opp mot 99% (77-79). 
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Indirekte tegn på aortaskade på CT-thorax omfatter periaortisk mediastinalt hematom, 

høyreforskyvning av trachea eller øsofagus og kompresjon av hovedbronkier eller 

lungearterier. Mediastinalt hematom kun lokalisert anteriort eller posteriort i 

mediastinum og ikke i direkte kontakt med aorta er sjelden assosiert med aortaskade 

(75).  

Direkte diagnostiske tegn er pseudoaneurysme, intraluminale veggfliker og tromber, 

uregelmessig aortavegg, intramuralt hematom, disseksjon, pseudokoarktasjon og 

aktiv kontrastekstravasering (76, 75, 51). Et pseudoaneurysme ses typisk som en 

avrundt utbulning med uregelmessig rand utgått fra aortalumen, hyppigst fra forsiden 

av isthmusregionen på nivå med venstre hovedbronkus og proksimale venstre 

lungearterie (75). Veggfliker, på engelsk kalt ”flaps”, er avskrellede deler av 

aortaveggen, hyppigst løsrevet intima, som rager inn i lumen. Intimafliker ses ofte 

ved basis av et pseudoaneurysme (75) som lineære intraluminale områder med lav 

tetthet. En trombe kan dannes over den skadete aortaveggen og ses som en 

polyppformet intraluminal struktur med lav tetthet. Det er viktig å oppdage disse da 

de kan gi opphav til perifer embolisering og kan berettige fremskyndet behandling 

(75). Tilstedeværelsen av et pseudoaneurysme, en protruerende veggflik eller trombe 

vil kunne gi en obstruksjonseffekt slik at pseudokoarktasjon oppstår og aortalumen 

fremstår forsnevret distalt for skaden. Direkte kontrastekstravasering ses heldigvis 

meget sjelden, da dette representerer fri aortaruptur med sannsynlig rask forblødning 

(75). Av de direkte tegnene har påvisning av intimafliker eller intraluminal tromber 

høyest spesifisitet, mens irregulær aortakontur er det mest sensitive tegnet (80). 
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Bilde 10: A) CT-thorax viser et pseudoaneursyme utgått medialt fra isthmusregionen. B) 

Bilde noe lenger kaudalt viser periaortisk hematom og forsnevring av aortalumen, 

pseudokoarktasjon. (Bilder fra Beel (14)) 

Årsaker til feiltolkning og falsk positiv CT-thorax for aortaskade omfatter 

tilstedeværelsen av karanomalier som ductus diverticulum og aterosklerotiske 

forandringer (12). CT-undersøkelse er enkel å utføre og tilgjengelig i de fleste 

traumemottak (46). Med en negativ prediktiv verdi på nær 100%, er CT-thorax derfor 

en god og kostnadseffektiv screeningundersøkelse for thorakal aortaskade (46, 75).   

   
Bilde 11 og 12: Bildet til venstre viser en intimaflik (svart pil). På bildet til høyre er 

aortakonturen unormal ved at proksimale del av aorta descendens er avflatet anteromedialt. 
(Bilder fra Ng (110) og Beel (14)) 
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Bilde 13: Intraluminal fylningsdefekt i aorta (svart pilspiss) forenlig med tilstedeværelsen av 

en trombe. (Bilde fra Ng (110)) 

  
Bilde 14 og 15: Uttalt mediastinalt hematom (hvite pilspisser) og ekstravasering av kontrast 

fra medialsiden av isthmus. Kontrastekstravasjonen ses tydelig ved todimensjonal 

rekonstruksjon. (Bilde fra Wintermark (109)) 

 
Bilde 16: Tredimensjonal rekonstruksjon viser et langt pseudoaneurysme distalt for a. 

subclavia sinistra hos en pasient utsatt for en trafikkulykke. Aortografi til sammenlikning i 

midten. (Bilde fra Bruckner (111))  
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Bilde 17: Rtg thorax, aksialt CT-bilde og volumrekonstruksjon fra en  pasient som pådro seg 

thorakal aortaskade etter en fallskjermulykke. (Bilder fra Alkadhi (112)) 

1.2.4 Aortografi 

Aortografi har lenge vært ansett som gullstandard for diagnostisering av traumatisk 

aortaskade (12, 3).  CT har nå i stor grad overtatt denne rollen fordi CT-undersøkelse 

har like god diagnostisk styrke med færre komplikasjoner (17,46). Aortografi har 

imidlertid den fordelen at det er mulig å behandle skaden endovaskulært umiddelbart 

etter diagnostisering.  

Angiografiske tegn på aortaskade er uregelmessigheter i intima, fylningsdefekter på 

grunn av intimafliker, fortykket aortavegg ved intramuralt hematom og kontrast 

utenfor det normale aortalumen ved ruptur, som regel begrenset i et 

pseudoaneurysme, i sjeldne, katastrofale tilfeller som fri ekstravasjon (12).  

      

Bilde 18 og 19: Pseudoaneurysme i isthmusregionen. Pilspissen peker mot en flik at intima 

og media i nedre kant av pseudoaneurysmet. (Bilde fra Creasy (16) og Wintermark (109)) 
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Aortografi har en sensitivitet for påvisning av aortaskade nær 100% (3, 12, 59). Falsk-

negative diagnoser er rapportert, men disse har vært små intimarifter i aorta 

descendens som ikke krever invasiv behandling (81-83). Spesifisitet angis til 98-99% 

(3,12). Både medfødte og ervervede karanomalier kan gi opphav til falsk-positiv 

diagnose av thorakal aortaskade ved angiografi. Det er velkjent at tilstedeværelsen av 

et ductus diverticulum kan imitere et pseudoaneurysme (12, 53, 84-86). Andre 

anatomiske varianter, som en fremtredende felles avgang av en bronkial- og 

interkostalarterie eller en lett utvidelse av aorta distalt for festet av ligamentum 

arteriosum (på engelsk kalt ”aortic spindle”, finnes hos opptil 16% av befolkningen 

(12)), kan også forveksles med aortaskade. Ervervede tilstander som kan likne 

aortaskade er arteriosklerotiske lesjoner, syfilitiske veggforandringer og kroniske 

aortaaneurysmer. Intimaforhøyning ved et aterosklerotisk plakk kan likne en 

traumatisk intimaflik, mens ulcerøse plakk kan gi en fordypning tilsvarende et 

pseudoaneursyme. Ved penetrerende ulcerøse plakk kan det være kontrast utenfor 

aortalumen. I tillegg kommer tolkningsproblemer på grunn av kontrastartefakter (12).  

   

Bilde 19 og 20: Til venstre: Aortografi av thorakalaorta som viser en glattvegget utposning 

(piler) i isthmusregionen svarende til et ductus diverticulum. Dette er kjennetegnet ved butte 

vinkeler mellom utposningens grenser og aortaveggen og ved fraværet av noen synlig 

intimaflik eller forsinket kontrastutvasking. Til høyre: Utvidelsen markert med en pil 

representerer avgangen av en arterie fra aorta som gir opphav til en bronkial- og 

interkostalarterie. (Bilder fra Patel (12)) 
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Komplikasjoner oppstår i under 1% av transfemorale aortografier (3, 12, 13). Bruk av 

jodholdig kontrast innebærer risiko for anafylaksi og nyrekomplikasjoner. 

Hematomdannelse på innstikkstedet kan oppstå. Det er rapportert tilfeller der 

guidewire eller kateter har penetrert den skadede aortaveggen og gitt fri ruptur (9), 

men dette er i praksis særdeles sjeldent (3).  

1.2.5 TEE: Transøsofageal ekkokardiografi 

For et tiår siden var det en optimistisk tro på at TEE ville bli et avgjørende 

førstelinjeverktøy for diagnostisering av traumatiske thorakale aortaskader (52, 50,82, 

83, 87). TEE har klare fordeler; det er en relativt trygg, lite invasiv og billig 

undersøkelse som kan gjøres raskt i traumemottaket med mobilt utstyr. Etter hvert har 

en imidlertid blitt mer oppmerksom også på ulempene ved TEE. Undersøkelsen er 

sterkt operatøravhengig og få sykehus har erfarne ekkokardiografer døgnkontinuerlig 

tilgjengelig. TEE gir heller ikke tilfredstillende visualisering av hele thorakalaorta, 

selv om visualiseringen av isthmusregionen er god. Særlig distale del av aorta 

ascendens nær trachea visualiseres dårlig og omtales som ”the blind spot” (81, 87).  I 

30-60% av tilfeller, avhengig av størrelsen på det mediastinale hematomet, vil en ikke 

klare å se hele omkretsen av aorta (12). Det kan også vanskelig å vurdere arteriene som 

går av fra aortabuen (87). I en undersøkelse av 89 pasienter med traumatisk thorakal 

aortaskade diagnostisert ved aortografi, kunne man med TEE ikke optimalt vurdere 

karskaden hos 20% (87). 

Indirekte tegn på aortaskade ved TEE er påvisning av et mediastinalt hematom, ved 

at avstanden mellom proben i øsofagus og aortaveggen er større eller lik 7 mm på 

nivå med proksimale del av aorta descendens, samtidig med et ultralydsignal mellom 

aortaveggen og viscerale pleura forenlig med en blodansamling her (46). Endret 

aortadiameter og endret flow i aorta sett ved farge-Doppler er andre indirekte tegn på 

aortaskade. Direkte tegn inkluderer visualisering av en intimaflik, sett som en 

intraluminal stripe, et pseudoaneurysme, intramuralt hematom eller disseksjon. 

Pseudokoarktasjon på grunn av obstruksjon av lumen kan også observeres.   
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Bilde 21-23: Intimaflik (hvite piler) sett på longitudinelt (venstre) og transversalt (midten) 

TEE bilde. Farge-Doppler (høyre) viser turbulens omkring lesjonen. (Bilder fra Creasy (16))   

Sensitivitet for påvisning av aortaskade angis å være 57-100% og spesifisiteten 84-

100%  (50,81,83,88,89 88). Artefakter og aterosklerotiske plakk (113) er beskrevne årsaker 

til falsk-positiv diagnose av thorakal aortaskade ved TEE.  

Teknisk suksessrate av TEE er 98% (114). Kontraindikasjoner er ustabil spinal skade, 

stor ansiktsskade, sykdom i øsofagus, betydelig blødningstendens og tidligere 

strålebehandling mot thorax (12). Kjente komplikasjoner er aspirasjon, skade på 

øsofagus, blødning, arytmier og bronkospasme. Komplikasjoner oppstår i under 3% 

av undersøkelsene (12).  

TEE er nå ansett å være et effektivt verktøy for å følge tilhelningen av små 

intimarifter og et supplement for diagnostisering av thorakal aortaskade hos pasienter 

med normalt mediastinum (46).   

1.2.6 MR: Magnetisk resonanstomografi 

MR gir gode bilder av aorta uten bruk av kontrast og kan påvise patologi i aorta med 

stor grad av nøyaktighet (90), men er dyrere og mer tidkrevende enn CT. 

Traumepasienter er ofte tilknyttet utstyr som ikke er MR-kompatibelt og lukkede 

MR-maskiner er lite forenlig med kontinuerlig overvåkning av ustabile pasienter. MR 

er derfor sjelden brukt i akuttutredningen etter traume (12). MR er imidlertid en god 

undersøkelse for kontroll ved konservativ behandling og til oppfølging etter 

behandlet aortaruptur (90).  
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Bilde 24: T1-vektet MR av en pasient som hadde vært utsatt for en trafikkulykke omtrent 10 

år tidligere, viser et kronisk pseudoaneurysme i isthmusregionen. (Bilde fra Creasy (16))  

1.3 Behandling 
Rask diagnostikk etterfulgt av umiddelbar kirurgisk korreksjon har tidligere være 

grunnprinsippet for håndtering av alle pasienter med traumatisk aortaskade (9,20,46, 

52). Bakgrunnen for denne strategien var observasjoner gjort før kirurgisk behandling 

var tilgjengelig, da de fleste pasientene døde innen kort tid (11). I frykt for sekundær 

fri aortaruptur fremsto hurtig operativ reparasjon av skaden som et naturlig valg. 

Pasienter med traumatisk aortaskade er ofte multitraumatiserte og et kirurgisk inngrep 

i akuttfasen hos disse er assosiert med høy risiko. Umiddelbar kirurgisk behandling er 

rapportert å ha en mortalitet opptil 50%, mye på grunn av andre livstruende skader 

(52). Moderne medikamentell behandling med effektiv blodtrykkskontroll reduserer 

risiko for fri ruptur betraktelig (91). For en del pasienter med omfattende skader kan 

det derfor være aktuelt å utsette den endelige korreksjonen av aortaskaden for å tillate 

behandling av andre skader først, og dermed bedre pasientens preoperative tilstand. 

Det er godt dokumentert at slik håndtering er et trygt alternativ som reduserer disse 

pasientenes totale mortalitet (52, 92, 93). Nyere undersøkelser har også vist at mindre 

utstrakte former for aortaskade, som små, begrensete rifter, kan tilhele spontant (19, 95-

98). For pasienter med denne type skade kan medikamentell behandling med hyppige 

radiologisk kontroller være tilstrekkelig. Flertallet av pasientene vil imidlertid ha så 

uttalt skade at invasiv behandling anses nødvendig, enten dette gjøres umiddelbart 

eller forsinket. Åpen kirurgi er alltid risikofylt, og ved operasjon for aortaskade er 
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paraplegi en særlig fryktet komplikasjon. De siste årene har endovaskulær behandling 

med innsetting av stentgraft i aorta vokst fram som et attraktivt alternativ til åpen 

operasjon. Foreløpige studier viser lovende resultater med lavere mortalitet og 

morbiditet. Paraplegi er nesten ikke rapportert etter endovaskulær behandling. Flere 

har derfor argumentert for endovaskulær behandling som standardbehandling ved 

traumatisk thorakal aortaskade. 

1.3.1 Medikamentell behandling 

Nøye blodtrykkskontroll med antihypertensiv behandling bør startes med en gang det 

foreligger mistanke om traumatisk aortaskade. En stor deskriptiv 

multisenterundersøkelse foretatt mellom 1994 og 1996 viste at blant 207 pasienter 

som var stabile ved innleggelse, døde 24 av aortaruptur før kirurgisk behandling (9). 

Omtrent samtidig ble en prospektiv intervensjonsstudie utført under samme 

førsteforfatter der pasientene fikk antihypertensiv behandling med beta-blokkade 

alene eller i kombinasjon med nitroprussid. I denne studien var det ingen dødsfall før 

thorakotomi blant totalt 71 pasienter (94). Blodtrykkssenkning ved en kombinasjon av 

betablokkade og vasodilatasjon reduserer rupturrisiko ved at skjærekraften på den 

skadde aortaveggen reduseres (46). De vanligst brukte vasodilatorene er nitroprussid, 

glyseroltrinitrat og kalsiumantagonister (46). Noen sikter mot et systolisk blodtrykk 

under 100-120mm Hg (20, 46, 94), andre mot et gjennomsnittlig arterielt blodtrykk 

under 70-80mm Hg, mens noen sier at blodtrykket skal ligge under 

innkomstsblodtrykket (20). Men selv med god blodtrykkskontroll vil 2-5% av 

pasientene oppleve fri ruptur av aorta, de fleste i løpet av første uke etter traumet 
(107). 

Medikamentell behandling er hjørnesteinen i forsinket og konservativ behandling. 

Holmes et al. (20) fulgte 15 pasienter med traumatisk aortaskade som kun fikk 

konservativ behandling på grunn av høy risiko knyttet til andre alvorlige skader, høy 

alder eller premorbide tilstander, i en oppfølgingsperiode med medianlengde 2,5 år 

(spredning fra 6 måneder til 5 år). Fem døde på grunn av intrakraniell skade, mens ti 

overlevde kontrollperioden uten progresjon av aortaskaden eller behov for invasiv 
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behandling. Fem av disse hadde komplett radiologisk resolusjon av skaden, mens de 

resterende fem hadde asymptomatiske, kroniske pseudoaneurysmer.  

Konservativ behandling er standardbehandling ved små, klinisk okkulte lesjoner, som 

murale hematom og begrensete intimafliker i aorta descendens uten overliggende 

trombe, da slike lesjoner kan tilhele spontant i løpet av relativt kort tid (19, 95-98). Det 

er imidlertid viktig å være klar over at også mindre rifter kan utvikles til fri ruptur 

(20), så nøye radiologisk kontroll er nødvendig for å avdekke tegn på forestående 

ruptur. 

Indikasjoner for forsinket kirurgisk behandling referert i litteraturen inkluderer 

intrakraniell skade (blødning eller ødem på CT, forhøyet intrakranielt trykk eller lav 

Glasgow coma scale score), kardiale risikofaktorer (unormal segmental veggmotilitet 

på ekkokardiografi, pågående behandling av angina pectoris, gjennomgått koronar 

bypassoperasjon eller behov for ionotrop støtte), betydelig lungeskade (radiologisk 

påvist lungekontusjon samtidig med minst én av følgende; PaO2/FiO2 < 300mm Hg, 

behov for PEEP på minst 7,5 cm H2O eller manglende toleranse for ventilasjon av 

kun én lunge), koagulopati (ikke-kirurgisk blødning eller INR > 1,5 eller tegn på 

pågående koagulasjon som økt D-dimer eller platetall < 100 x 109/L), alder over 55 år 

(ikke som en selvstendig indikasjon, men som en faktor i en totalvurdering av økt 

risiko), kontaminerte sår og brannskader, samt laserasjoner av andre solide organ som 

skal behandles konservativt (17, 20, 46, 52). Totalt kan opptil 20% av pasienter som får 

diagnostisert thorakal aortaskade etter stumpt traume være kandidater for forsinket 

behandling (20).  

Utsettelse av invasiv behandling for aortaskade krever tett radiologisk oppfølging av 

skaden slik at tegn på progresjon raskt avdekkes. Dette er særlig viktig de første fem 

dagene, når risikoen for ruptur er størst. Trolig skjer det en inflammatorisk reaksjon i 

det periaortiske bløtvevet som etter om lag en uke gir et mer stabilt pseudoaneurysme 

(20). Følgende oppfølgingsregime er blitt foreslått (93); daglig rtg thorax og CT eller 

MR hver tredje til femte dag i tre uker, deretter hver tredje til fjerde måned inntil 

invasiv korreksjon. Rask invasiv behandling er indisert ved betydelig forøkning av 
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mediastinumbredde, hemothorax, fallende blodtrykk, anuri utover 6 timer, iskemi i 

ekstremiteter eller fri lekkasje av kontrast.   

1.3.2 Åpen kirurgisk behandling 

En metaanalyse av 1492 pasienter med traumatisk thorakal aortaskade rapportert i 

engelskspråklig litteratur mellom 1972 og 1992 som var hemodynamisk stabile 

preoperativt viste gjennomsnittlig mortalitet ved åpen operasjon for traumatisk 

aortaskade på 21%, varierende fra 0-54%. Postoperativ paraplegi oppsto hos 10%. 

(99).  Vanligste operative tilgang er venstre posterolateral thorakotomi utført med 

selektiv ventilasjon av én lunge. Aortaskaden kan repareres direkte eller ved 

reseksjon av den skadete delen av aorta og innsying av et kunstig graft. Under 

operasjonen blir aorta avklemt proksimalt og distalt for skaden. Dette øker afterload 

på hjertet og det cerebrale blodtrykket vil tendere til å stige. Det vil kunne gi en 

sekundær økning i intrakranielt trykk som vil være ugunstig i tilfeller med samtidig 

traumatisk cerebral skade. Avklemningen avstenger også blodsirkulasjonen distalt. 

For å forhindre dette kan det anlegges en shunt omkring det avklemte aortaavsnittet, 

enten i form av en passiv Gott shunt fra en kanyle i aorta ascendens eller venstre 

ventrikkel til en kanyle distalt i aorta, en aktiv shunt via en sentrifugalpumpe fra 

venstre atrium til a. femoralis eller ved bruk av hjerte-lunge-maskin.  

3% av pasienter med traumatisk aortaskade har paraplegi preoperativt på grunn av 

direkte ryggmargsskade fra fraktur eller dislokasjon av ryggraden, skade på radikulær 

arterier eller fra hypoperfusjon (46). En nylig meta-analyse viste at risiko for 

postoperativ paraplegi ved åpen operasjon for aortaskade varierer mellom 2-26% 

(100), årsaken er iskemisk skade av ryggmargen i forbindelse med operasjonen. Den 

vaskulære tilførselen til ryggmargen skjer via arterier avgått fra de bakre 

interkostalarteriene og a. spinalis anterior. Den viktigste forsynende arterien er 

Adamkiewicz’ arterie som oftest avgår fra en venstre bakre interkostalarterie og 

forsyner de nedre to tredjedelene av ryggmargen. Hos 8% er a. spinalis anterior ikke 

kontinuerlig, så her er de bakre interkostalarteriene enda viktigere (46). 

Ryggmargsiskemi kan oppstå fordi disse viktige interkostalarteriene blir ligert under 
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reparasjon av aortaskaden, fordi perfusjonstrykket ikke er tilstrekkelig på grunn av 

økt intrakranielt trykk eller på grunn av insuffisient distal perfusjon (46). 

Undersøkelser har vist at risiko for postoperativ paraplegi øker betraktelig dersom 

tiden aorta er avklemt overskrider 30 min (99). Det er også forskjell i risiko mellom de 

ulike teknikkene for å øke distal perfusjon (tabell 3).  

Tabell 3: Paraplegirisiko ved ulike kirurgiske teknikker. Oddsratio med 95% 

konfidensintervall og p-verdi er angitt for paraplegirisiko ved de ulike alternativene i forhold 

til avklemning uten noen tiltak for å øke distal perfusjon (19).   

Kirurgisk teknikk:  Paraplegirisiko
: 

OR: 

Avklemning av aorta uten tiltak for å 
øke distal perfusjon 

7%  

Passiv shunt fra venstre ventrikkel eller 
proksimale aorta til aorta distalt for 
avklemningen 

4% 1,8 (0,4-8) 
(p=0,5) 

Aktiv shunt fra venstre atrium til a. 
femoralis 

0% 6,4 (0,8-5) 
(p=0,07) 

Hjerte-lunge-maskin 2% 3,4 (1-10) 
(p=0,02) 

 

Risiko for postoperativ paraplegi ser ut til å være lavere ved bruk av sirkulatorisk 

støtte for å øke distal perfusjon (19, 99). Number needed to treat (NNT) for å unngå ett 

tilfelle av paraplegi er 33 for passiv Gott shunt, 20 for partiell hjerte-lunge-maskin og 

14 for venstresidig hjertebypass (19). Ulempen er behovet for kanylering og systemisk 

antikoagulasjon ved ekstrakorporal sirkulasjon. Fullheparinisering av en 

multitraumatisert pasient er særlig problematisk (21).  
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Bilde 25: Intraoperativt bilde vise et Dacrongraft (G) sydd inn i aorta like distalt for 

avgangen av a. subclavia sinistra (S). (Bilde fra Creasy (16)). 

1.3.3 Endovaskulær behandling 

Endovaskulær stentgraftbehandling i aorta ble første gang beskrevet i 1991 for 

behandling av kroniske, abdominale aortaaneurysmer (101). I 1994 kom den første 

rapporten om stentgraftbehandling av thorakale aneurysmer (115). Det var gode 

resultatene her som ledet til forsøk med endovaskulær behandling også for akutte 

tilstander i aorta. Ved endovaskulær behandling unngår man mange av ulempene med 

åpen kirurgi; en slipper thorakotomi, ensidig lungeventilasjon, avklemning av aorta 

og fullheparinisering. Det operative traumet og den inflammatoriske responsen som 

følger, er langt mindre. 

Ved stentgraftbehandling oppnås vaskulær tilgang via en arterie perifert for 

aortaskaden. Vanligst er kirurgisk eksponering og tilgang via a. femoralis communis 

(bilde 26A). Noen ganger kan det være vanskelig å oppnå akseptabel tilgang gjennom 

femoralarterien, f.eks. ved kraftig vasospasme, særlig hos unge pasienter med lite 

karkalliber. Alternativet er da mer proksimal arteriell tilgang via a.iliaca externa, 

a.iliaca communis eller distale del av abdominalaorta (bilde 25B). Diameter av karet 

må være tilstrekkelig til å romme innføringsutstyr nødvendig for prosedyren.   
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Bilde 26: A viser transfemoral tilgang via et 3cm skrått intrainguinalt snitt som eksponerer a. 

femoralis communis. B viser tilgang via a iliaca communis. Et 5cm skrått suprainguinalt 

snitt gir retroperitoneal eksponering av iliacabifurkaturen. Et kunstig graft er sydd inn på 

siden av a. iliaca communis, for å tillate introduksjon av nødvendig utstyr uten å skade karet. 
(Bilde fra Schumacher (17))  

Selve stentgraftet består av et fleksibelt tekstilrør, på nyere stentgrafter laget av 

polytetrafluoroethylen, støttet opp av et utvendig selvekspanderende metallgitter, 

stenten, som ofte er laget av nitinol, en legering av nikkel og titan.  

Bilde 27: Et stentgraft. Her 

representert ved en illustrasjon av 

GORE TAG® Thoracic 

endoprosthesis. (Bilde fra 116) 

 

Stentgraftet ligger sammenpresset inne i enden av et kateter. Med rettledning av en 

guidewire føres kateteret opp til den skadete delen av aorta og stentgraftet frisettes. 

Stentgraftet selvekspanderer slik at det dekker over aortaskaden og forsegler 

lekkasjen fra lumen. Den nøyaktige prosedyren vil variere noe mellom de ulike 

stentgrafttypene.  
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Bilde 28 og 29: Bilde til venstre viser et stentgraft som åpner seg fra midten. Til høyre et 

bilde tatt etter innsetting av et stentgraft (SG) like distalt for a. subclavia sinistra. GW: 

Guidewire. (Bilder fra Wheatley (117) og Stamenkovic (118)) 

Kriterier for endovaskulær behandling inkluderer ruptur lokalisert distalt for a. 

subclavia sinistra og at passende stentgraft er tilgjengelig ut fra aortas diameter (46). 

Ved skader som strekker seg nært inntil avgangen av subclavia, kan det bli nødvendig 

å dekke denne partielt eller fullstendig. Dette får relativt sjelden kliniske 

konsekvenser. I en undersøkelse der 74 pasienter som fikk dekket a. subclavia 

sinistra, var det kun 5 pasienter som utviklet kliniske tegn på iskemi i venstre arm 

(119). Det har imidlertid vært diskutert om tildekking av a. subclavia kan øke risikoen 

for paraplegi fordi kollateralsirkulasjon til ryggmargen blir okkludert. Ved proksimal 

plassering av stentgraftet kan også arterier som forsyner cerebral sirkulasjon påvirkes 

og tilfeller av apopleksi etter endovaskulær behandling er rapportert (119). 

En nylig publisert systematisk oversikt over alle publiserte artikler omhandlende 

endovaskulær behandling av traumatisk thorakal aortaskade fram til januar 2006 fant 

en mortalitet på 5,6% (varierende fra 0-6%), med en prosedyrerelatert mortalitet på 

1,5%. 14% hadde prosedyrerelaterte komplikasjoner (119). Rapporterte 

komplikasjoner omfatter arterieskade og perifer embolisering under prosedyren, 
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endolekkasje (lekkasje fra aortalumen i tilknytning til stentgraftet), stentmigrasjon 

(forflytning av stentgraftet), stentfraktur (brudd på den longitudinelle metalltråden i 

stentgraftet) og stentkollaps. Frekvensen av endolekkasje i den aktuelle 

undersøkelsen var 6,7%, hvorav 2% under prosedyren. Flertallet besto av lekkasje i 

anastomosen mellom aorta og stentgraftet (endolekkasje type I etter Mitchells 

inndeling (120)). Det var ingen tilfeller av paraplegi oppstått ved behandlingen.   

Endovaskulær stentgraftbehandling i aorta ble først brukt i behandlingen av kroniske 

abdominale aortaaneurysme. Den lengste erfaringen med endovaskulær behandling i 

aorta kommer altså fra en signifikant eldre pasientpopulasjon enn ved traumatiske 

aortaskader. Yngre personer har slankere aorta, noe som gir en utfordring i forhold til 

valg av stentgraft. Det skal være smalt nok i forhold til aorta ved innsetting, samtidig 

som det skal fungere også etter hvert som aorta tenderer til å tilta i diameter med 

alderen. De første kommersielt tilgjengelige stentgraftene var også laget med tanke på 

behandling av abdominale aortaaneurysmer. Krumningen i aortabuen stiller større 

krav til fleksibilitet for stentgraft som skal brukes i thorakal aorta. Det eneste 

stentgraftet som til nå har fått markedsføringstillatelse fra amerikanske Food and 

Drug Administration for behandling i thorakalaorta er GORE TAG®, men også dette 

stentgraftet er utviklet med tanke på behandling av kroniske aneurysmer.  

Langtidsresultatene for endovaskulær behandling av aortaskade og varigheten av 

stentgraftene som brukes er ennå ukjent. Fordi dette er en ung pasientpopulasjon vil 

resultatet på lang sikt være spesielt viktig. Erfaringer fra stentgraftbehandling av 

abdominale aortaaneurysmer tyder på at selv om det er få komplikasjoner initialt, kan 

det være stort behov for korreksjon lang tid etter primæroperasjon (105). Livslang 

oppfølging er derfor nødvendig for pasienter behandlet ved endovaskulær 

stentgraftbehandling. 
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2. Endovaskulær stentgraftbehandling 
versus åpen operasjon av akutt 
traumatisk thorakal aortaskade 

Traumatisk skade av thorakalaorta er forbundet med høy dødelighet, både på 

grunn av aortaskadens alvorlige natur i seg selv og fordi disse pasientene ofte 

har andre livstruende skader i tillegg. I nesten et halvt århundre, siden den 

første vellykkete behandlingen i 1959 (1), har rask kirurgisk korreksjon vært 

grunnormen for behandling av traumatisk thorakal aortaskade. Åpen 

thorakotomi hos multitraumatiserte pasienter er forbundet med høy risiko.  

Endovaskulær behandling i thorakal aorta ble første gang beskrevet i 1994 (2) 

og åpner for et mindre invasivt alternativ til åpen kirurgi ved traumatisk 

thorakal aortaskade. Formålet med denne studien er å gi en sammenfatning av 

publisert litteratur som sammenlikner de to behandlingsalternativene for akutt 

traumatisk thorakal aortaskade.  

2.1.1 Materiale og metode  

Studier som sammenlikner endovaskulær og åpen kirurgisk behandling av akutt 

traumatisk thorakal aortaskade ble identifisert ved søk i Pubmed Medline med 

søkeordene traumatic aortic injury, rupture, disruption og transection, i kombinasjon 

med endovascular og ”stent graft”. Siste søk ble foretatt september 2007. Søket ble 

begrenset til engelskspråklige artikler. Inkludert ble artikler som beskriver pasienter 

med akutt traumatisk thorakal aortaskade der en gruppe pasienter ble behandlet ved 

åpen kirurgi og en annen gruppe ved endovaskulær innsetting av et stentgraft. Begge 

grupper måtte være behandlet ved samme institusjon, slik at den initiale håndteringen 

av pasientene ved ankomst til sykehuset skulle være mest mulig lik for de to 

gruppene. I de tilfeller der en artikkel omtalte endovaskulær og kirurgisk behandling 

av flere patologiske tilstander i thorakalaorta, ble kun de artiklene der det var mulig å 
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skille ut data for pasientene med traumatiske lesjoner inkludert. Artikler som kun 

refererte tidligere publiserte pasientmaterialer ble ikke tatt med. Studier av 

behandling av aortaskade hos pediatriske pasienter ble ekskludert. 

Ut fra pasientmaterialet i de inkluderte artiklene ble et felles datasett satt opp over 

pasienter behandlet for akutt traumatisk thorakal aortaskade. Akutt skade defineres 

som aortaskade diagnostisert innen to uker etter et traume. Pasienter behandlet for 

kronisk traumatisk aortaskade, dvs pasienter som har fått påvist et pseudoaneurysme 

uavhengig av et forutgående traume, men der aneurysmet oppfattes som traumatisk 

fordi det finnes et mulig forårsakende traume lengre tilbake i sykehistorien, ble ikke 

inkludert. Videre ble kun pasienter der aortaskaden ble diagnostisert radiologisk før 

iverksetting av endovaskulær eller kirurgisk behandling inkludert. Pasienter som 

gjennomgikk eksplorativ thorakotomi fordi de var hemodynamisk ustabile og der 

aortaskaden først ble diagnostisert under operasjonen, ble derfor ikke inkludert. 

Informasjon om alder, kjønn, forutgående traume, ISS; injury severity score, 

assosierte skader, radiologiske undersøkelser, mortalitet, komplikasjoner, tid fra 

innleggelse til behandling, endovaskulær og kirurgisk teknikk, intervensjonstid, antall 

sykehusdøgn og oppfølgingstid ble registrert for de inkluderte pasientene.  

De registrerte data ble ført inn i regneprogrammet Excel. Statistiske forskjeller 

mellom de to gruppene ble vurdert ved hjelp av det biomedisinske 

statistikkprogrammet MEDCALC med funksjoner for meta-analyse av kontinuerlige 

variabler og oddsratio. Heterogenitetstest ble utført for å vurdere forskjeller i 

effektstørrelsen mellom de ulike studiene. Dersom heterogenitetstesten ga en p-verdi 

< 0,05 ble tilfeldig effektmodell valgt, ellers ble fiksert effektmodell benyttet. I 

sammenlikningen av de to behandlingsalternativene ble en p-verdi < 0,05 ansett som 

statistisk signifikant.  



 51

2.1.2 Resultater 

Totalt 11 artikler ble inkludert (3-13). Alle er retrospektive studier og omfatter 

pasienter behandlet for traumatisk thorakal aortaskade mellom 1980 og 2005. 

Artiklene ga grunnlag for et datasett med totalt 314 pasient, hvorav 123 (39%) fikk 

endovaskulær og 191 (61%) kirurgisk behandling (tabell 1). Valg av 

behandlingsmetode ble gjort ikke-randomisert i samtlige studier. Tidlig i 

studieperioden ble endovaskulær behandling stort sett kun brukt hos pasienter med 

særlig høy risiko for åpen operasjon (3,6,7,12,13). De fleste traumesentrene gikk 

imidlertid etter hvert over til å behandle alle pasienter endovaskulært så lenge dette 

var anatomisk mulig og et passende stentgraft var tilgjengelig (3-8,11,12).  

Tabell 1: Inkluderte artikler og antall inkluderte pasienter i de to behandlingsgruppene. 

 Antall pasienter: 
Ref:  Førsteforfatter, publikasjonsår:    Totalt:  Stentgraft: Åpen kirurgi:  
S1 McPhee 2007 13 8 5 
S2 Stampfl 2006 10 5 5 
S3 Andrassy 2006 31 15 16 
S4 Cook 2006 44 20 24 
S5 Lebl 2006 17 7 10 
S6 Rousseau 2005  64 29 35 
S7 Pacini 2005 66 15 51 
S8 Amabile 2004 20 9 11 
S9 Ott 2004 18 6 12 
S10 Doss 2003 16 4 12 
S11 Kasirajan 2003 15 5 10 
Totalt:  314 123 191 

 

Pasientene behandlet endovaskulært hadde en gjennomsnittsalder på 39, 2 år (18-

80år), mens gjennomsnittsalderen var 37,6 (15-78år) for de kirurgiske pasientene. 

Andelen menn var 86% i gruppen behandlet med stentgraft og 70% i gruppen 

behandlet med åpen kirurgi. Det var ingen signifikant forskjell i alder eller 

kjønnsfordeling mellom de to gruppene. 

Trafikkulykker var det klart dominerende forårsakende traumet. Av alle pasienter i de 

inkluderte artiklene der traumesituasjonen var beskrevet hadde 95% vært utsatt for en 
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trafikkulykke. Ti pasienter (3%) hadde falt fra en høyde (5,6,9), én hadde fått et 

knivstikk (5) og én hadde vært involvert i en flyulykke (6). 

Aortaskadene som ble behandlet endovaskulært var nesten utelukkende lokalisert til 

isthmusregionen, med unntak av noen få tilfeller av skade distalt i aorta descendens 

(7). I kirurgisk gruppe var også det overveiende flertallet av skadene lokalisert til 

isthmus.  I tillegg ble ni skader i aortabuen eller aorta ascendens behandlet med åpen 

operasjon (6,7,9). Lokalisasjonen av aortaskaden var kun spesifisert i seks av artiklene.  

Et inklusjonskrav var at diagnosen skulle være stilt radiologisk før intervensjonen ble 

foretatt. CT ble brukt i diagnostikken i samtlige studier. I fem studier ble det 

beskrevet at transøsofageal ekkokardiografi var brukt i noen tilfeller (3,6,9,10,11) og i 

én studie, der en del av pasientene fikk utsatt den endelige behandlingen av 

aortaskaden, ble MR brukt (9).  

ISS, injury severity score, var oppgitt i seks artikler (3,4,6,7,8,13). Gjennomsnittlig ISS 

var 39 i den endovaskulære og 34,5 i den kirurgiske gruppen. Pasientene behandlet 

med innsetting av et stentgraft hadde signifikant høyere ISS enn pasientene behandlet 

ved åpen kirurgi (Standardisert gjennomsnittlig forskjell SMD = 0,33, med 95% 

konfidensintervall 0,02-0,65). 96% av alle pasientene hadde minst én annen skade i 

tillegg til aortaskaden. Pasientene behandlet endovaskulært hadde gjennomgående 

flere skader enn pasientene behandlet med åpen kirurgi (tabell 2).  

Tabell 2: Forekomst av andre skader 

 Stentgraft: Åpen kirurgi: 
Hodeskade:  45% 38% 
Intraabdominal skade:  48% 40% 
Annen intrathorakal skade:  60% 51% 
Frakturer: 83% 74% 
Fraktur i thorax:   46% 35% 
Kardial skade:  11% 5% 
Lungeskade:  60% 49% 
Diafragmaruptur:  3% 11% 
Traumatisk paraplegi:  3% 3% 
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11 (8,9%) av de 123 pasientene som ble endovaskulært behandlet døde innen 30 

dager etter intervensjonen, mot 32 (16,8%) av de 191 som ble behandlet ved åpen 

kirurgi. Forskjellen er statistisk signifikant med en oddsratio på 0,49 (95% 

konfidensintervall 0,24-0,99). Det var også signifikant forskjell i mortalitet under 

intervensjonen. Én pasient (0,9%) døde under den endovaskulære prosedyren, mens 

15 (9,6%) døde under åpen operasjon, oddsratio 0,29 (95% konfidensintervall 0,1-

0,86) (tabell 3).   

Tabell 3: Mortalitet i de to gruppene. Prosentandeler er oppgitt i parentes. Data for 

mortalitet under prosedyren var ikke oppgitt i tre av studiene.  

 

 

 

 

 

 

 Mortalitet 
 < 30 dager  Under intervensjon 

Ref  Stentgraft Åpen kirurgi   Stentgraft  Åpen kirurgi  
S1 2 (25) 1 (20)  0 (0) 1 (20) 
S2 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 
S3 2 (13) 3 (19)  0 (0) 2 (13) 
S4 5 (25) 6 (25)  1 (5) 3 (13) 
S5 1 (14) 2 (20)  D.m. D.m. 
S6 0 (0) 6 (17)  0 (0) 4 (11) 
S7 0 (0) 4 (8)  0 (0) 3 (6) 
S8 0 (0) 1 (9)  0 (0) 1 (9) 
S9 0 (0) 2 (17)  D.m. D.m. 
S10 0 (0) 2 (17)  D.m. D.m. 
S11 1 (20) 5 (50)  0 (0) 1 (10) 

Totalt 11 (8,9) 32 (16,8)   1 (0,9) 15 (9,6) 

r 
 D.m. = Data mangle
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Komplikasjoner under sykehusoppholdet for pasienter behandlet endovaskulært ble 

omtalt i ti artikler (3-11,13). Totalt 33 (28%) komplikasjoner ble registrert, hvorav 12 

(10%) var direkte relatert til den endovaskulære behandlingen. Endolekkasje forekom 

hos tre pasienter (4,5,11), kun én av disse krevde restenting (4). Det var to tilfeller av 

graftmigrasjon (5) som ble behandlet ved konvertering til åpen operasjon. En pasient 

utviklet seks dager etter intervensjonen plutselig en uttalt blodtrykksforskjell mellom 

over- og underekstremitetene som viste seg å skyldes stentfraktur med betydelig 

obstruksjonseffekt (5). Pasienten ble operert, men døde senere av alvorlig 

reperfusjonsskade. Hos en annen pasient oppsto det kort tid etter prosedyren en akutt 

kompresjon av venstre hovedbronkus med atelektase av venstre lunge (8). Årsaken ble 

antatt å være plutselig økt trykk inne i et nylig tromboserte pseudoaneurysme. En 

endobronkial stent ble vellykket plassert og fjernet tre måneder senere. Ved 

oppfølging syv år etter har pasienten ingen sekveler. Det forekom ett tilfelle av 

forsnevring av proksimale ende av et stentgraft, som ble behandlet med 

ballongdilatasjon to døgn etter initial behandling (13). Det var to tilfeller av disseksjon 

eller ruptur av a.iliaca i forbindelse med prosedyren (3,8) og ett tilfelle av trombose i a. 

brachialis etter kateterisering (3). Hos én pasient oppsto akutt nyresvikt etter 

behandlingen trolig på grunn av kontrast (3). 

Ni artiklene beskrev komplikasjoner etter åpen kirurgi. Totalt ble 74 (44%) 

komplikasjoner registrert under sykehusoppholdet. Det var 12 tilfeller av postoperativ 
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paraparese eller paraplegi og 11 tilfeller av skade på n. laryngeus recurrens, mot 

ingen slike komplikasjoner hos de som ble behandlet endovaskulært.   

De inkluderte artiklene omtaler både pasienter behandlet umiddelbart etter at 

diagnosen ble stilt og pasienter der den endelige behandling av aortaskaden ble utsatt 

i noe tid for å tillate behandling av andre livstruende skader og slik bedre pasientens 

generelle tilstand. Tiden fra innleggelse til behandling ble kun angitt i fire og fem 

artikler for henholdsvis åpen kirurgi og endovaskulær behandling (5,6,8,10,11). I disse 

studiene ble 32% av pasientene som fikk innsatt et stentgraft behandlet i løpet av det 

første døgnet etter innleggelse, mens dette var tilfelle for 77% av pasientene 

behandlet med åpen operasjon, en klar forskjell mellom de to gruppene. 

Gjennomsnittlig forsinkelse var 28 dager (0-245dager) for endovaskulær behandling 

og 44 dager (0-257dager) for kirurgisk behandling.  

96% av de endovaskulære prosedyrene var teknisk vellykkete med fullstendig 

tildekking av det skadete avsnittet av aorta. I fire (3,5%) tilfeller måtte en konvertere 

til åpen kirurgi. Hvilken arteriell tilgang som var brukt var beskrevet i seks av 

studiene (3,5,6,8,10,13). Klart vanligst var tilgang via a. femoralis (79%), mer sjeldnere 

via a. iliaca communis (13%) eller distale aorta (7%). I to artikler ble det beskrevet 

bruk av kateterisering av a. brachialis for å bedre visualisere avgangen av a. subclavia 

sinistra (3,6). Hvilke typer stentgraft som ble benyttet er angitt i tabell 4. Diameteren 

på stentgraftene varierte fra 22mm til 36mm (11,8) og ble valgt ut fra målinger av 

aortas diameter med en 15-20% forstørring (3,5,8,10,11).  Avgangen av a. subclavia 

sinistra ble tildekket i omtrent halvparten av intervensjonene. Kun tre (3%) av disse 

pasienter fikk symptomer på uttilstrekkelig arteriell forsyning til venstre arm (5,11) og 

to ble kirurgisk behandlet for dette (5).  
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Tabell 4: Type stentgraft brukt i de åtte artiklene der dette var spesifisert (3,4,6,8-11,13). 

Kun Talent- og GORE TAG-stentgraft er spesielt laget for bruk i thorakalaorta. Vanguard- 

og Ancure-stentgraftene er senere blitt trukket fra markedet.  

Type stentgraft: Produsent:  Antall stentgraft:  
TalentTM Thoracic Stent Graft System Medtronic, Inc. 57 (59%) 
AneuRX Extender Cuff Medtronic, Inc. 9 (9%) 
GORE EXCLUDER  W.L. Gore & Ass. 24 (25%) 
GORE TAG® Thoracic Endoprosthesis W.L. Gore & Ass. 1 (1%) 
Vanguard  Boston Scientific 2 (2%) 
Ancure Guidant corp. 1 (1%) 
Spesiallaget  2 (2%) 

 

Den hyppigst benyttede kirurgiske tilgangen var venstre lateral thorakotomi via fjerde 

eller femte interkostalrom. I 88% av operasjonene ble den skadete delen av aorta 

fjernet og erstattet av et graft, mens direkte reparasjon ble benyttet i de resterende. 

Aortaskaden ble korrigert under avklemning av aorta proksimalt og distalt uten tiltak 

for å øke distal perfusjon i en tredjedel av operasjonene, mens i to tredjedeler ble det 

anlagt en passiv eller aktiv shunt omkring den avklemte delen av aorta. Hjerte-lunge-

maskin ble brukt hos 53%, aktiv shunting fra venstre atrium hos 44% og passiv shunt 

hos 3%. Ut fra opplysningene i artiklene var det ikke mulig å vurdere om 

forekomsten av postoperativ paraplegi var høyere uten bruk av tiltak for å øke 

perfusjonen distalt for avklemningen, men det ble observert tilfeller av postoperativ 

paraplegi både ved bruk av aktiv shunt fra venstre atrium (6) og når hjerte-lunge-

maskin ble benyttet (11,12). 

Intervensjonstiden var klart kortere ved endovaskulær behandling enn ved operasjon, 

med gjennomsnittlig 133 min brukt ved endovaskulær prosedyre og 266 min ved 

åpen operasjon. Det var ingen signifikant forskjell i antall døgn på intensivavdeling 

eller totalt antall sykehusdøgn mellom gruppene. Behovet for blodtransfusjoner var 

høyere ved åpen kirurgi, gjennomsnittlig 9 enheter, enn ved endovaskulær 

behandling, gjennomsnitt 5 enheter.  
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Den gjennomsnittlige oppfølgingstiden var 5 år (4 måneder til 14 år) for de kirurgiske 

pasienten mot 2,8 år (2 måneder til 7,5 år) for de som fikk endovaskulær behandling. 

Det vanligste oppfølgingsregimet for pasientene som fikk innsatt stentgraft var 

kontroller tre, seks og 12 måneder etter behandling, deretter årlige kontroller. De 

fleste brukte CT-undersøkelse i tillegg til klinisk kontroll (3,5,8,9,10,11,13). Ingen 

stentgraft-relaterte komplikasjoner ble registeret i oppfølgingsperioden.  

2.1.3 Diskusjon 

Resultatene viser signifikant lavere dødelighet og færre komplikasjoner ved 

endovaskulær behandling sammenliknet med åpen kirurgisk korreksjon. Dette til 

tross for at injury severity score var høyere for pasientene behandlet endovaskulært, 

som et uttrykk for at disse hadde mer omfattende skader. Forskjellen i injury severity 

score er en naturlig følge av at endovaskulær behandling først kun ble anbefalt til 

pasienter der tradisjonell kirurgisk behandling ville være for risikofylt (3,12,13). Dette 

omfatter pasienter med uttalt lungeskade som umuliggjøre ensidig lungeventilasjon, 

betydelig organskade som gjør fullheparinisering problematisk og cerebral skade som 

vil kunne forverres ved økt intrakranielt trykk sekundært til avklemning av aorta (13).  

For gruppen som ble behandlet endovaskulært var mortaliteten de første 30 døgnene 

etter intervensjonen 8,9%, én pasient (0,9%) døde under prosedyren og den 

prosedyrerelaterte komplikasjonsfrekvensen var 10%. Tallene stemmer godt med 

tidligere publiserte materialer for endovaskulær behandling av traumatisk aortaskade. 

En stor metaanalyse fra 2007 av alle artikler omhandlende endovaskulær behandling 

av traumatisk thorakal aortaruptur fant en mortalitet på 5,6%, en prosedyrerelatert 

mortalitet på 1,5% og en prosedyrerelatert komplikasjonsfrekvens på 14,4% (14).  

De tilsvarende tallene for kirurgisk behandling er også i overenstemmelse med 

resultatene referert i litteraturen. 30-dagers mortalitet var 16,8% og 6% utviklet 

postoperativ paraplegi. En nylig meta-analyse av åpen kirurgi for traumatisk 

aortaskade fant en mortalitet på mellom 8-33% og en paraplegirisiko på 2-26% (18).   
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Indikasjonen for endovaskulær behandling endret seg i løpet av studieperioden. 

Omkring årtusenskiftet (1997-2003) gikk endovaskulær behandling over til å bli 

førstevalgsbehandling ved traumatisk aortaskade ved de fleste traumesentrene (3-

8,11,12).  Det var på grunn av dette en tendens til at pasientene i stentgraftgruppen var 

behandlet på et senere tidspunkt enn pasientene behandlet med åpen operasjon. En 

bedring i den generelle håndteringen av traumepasienter kan derfor tenkes å ha 

bidratt til den observerte forskjellen i mortalitet og morbiditet.  

En annen mulig feilkilde ligger i at pasienter behandlet umiddelbart etter at diagnosen 

ble stilt og pasienter som fikk utsatt behandlingen en tid, statistisk ble analysert i 

samme gruppe. Det er kjent at forsinket kirurgisk behandling gir lavere mortalitet for 

pasienter med høy kirurgisk risiko på grunn av andre skader (15-17). Ikke alle artiklene 

oppga om pasientene var behandlet forsinket og tiden fra innleggelse til behandling 

var ikke alltid spesifisert. Det gjorde det umulig å analysere disse pasientene hver for 

seg. Ut fra denne undersøkelsen kan det derfor ikke utelukkes at forsinket kirurgisk 

behandling kan ha like lav eller lavere mortalitet enn endovaskulær behandling, men 

at dette overskygges av langt høyere mortalitet ved umiddelbar kirurgisk behandling. 

Det er imidlertid ingen ting i den gjennomgåtte litteraturen som skulle tilsi at det er 

tilfellet.  

Alle de inkluderte artiklene var ikke-randomiserte retrospektive studier som hver kun 

omtalte fra ti til 66 pasienter. Et større prospektiv, randomisert forsøk av kirurgisk og 

endovaskulær behandling ville selvsagt gi et sikrere grunnlag for å vurdere den 

faktiske forskjellen mellom de to metodene. Den lave insidensen av traumatisk 

aortaskade gjør det vanskelig å akkumulere et stort antall pasienter ved ett enkelt 

traumesenter, så en slik undersøkelse ville måtte omfatte flere store traumesykehus. 

De gode resultatene som er blitt lagt frem for endovaskulær behandling til nå, trekker 

også i tvil om det ville være etisk akseptabelt å foreta et randomisert forsøk.   

Endovaskulær behandling ser ut til å ha klare fordeler; det operative traumet er 

mindre og det er færre komplikasjoner ved intervensjonen og under det etterfølgende 

sykehusoppholdet. Det store usikkerhetsmomentet er knyttet til mangelen på 
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langtidsresultater. Endovaskulær stentgraftbehandling av traumatiske aortaskader har 

allerede rukket å få stor utbredelse før forekomsten av senkomplikasjoner er kjent. 

Lengste oppfølgingsperiode i stentgraftgruppen var 7,5 år. Ingen stentgraftrelaterte 

komplikasjoner ble registrert. Dette er unge pasienter, gjennomsnittsalder 39 år, og de 

skal leve med sine stentgraft i lang tid. Det stiller store krav til stentgraftene som både 

må motstå mekanisk slitasje og fungere optimalt etter hvert som aorta endres med 

alderen. Endovaskulær stentgraftbehandling vil derfor kreve livslang oppfølging. I 

flertallet av studiene ble CT brukt ved kontroll. Årlige CT-kontroller vil innebære en 

ikke ubetydelig stråleeksposisjon i en ung pasientgruppe. Bruk av MR er et godt 

alternativ.   

2.1.4 Konklusjon  

Foreløpige studier viser at endovaskulær innsetting av stentgraft er forbundet med 

lavere mortalitet og morbiditet enn åpen kirurgisk korreksjon av akutt traumatisk 

thorakal aortaskade. Mange traumesentre har allerede innført endovaskulær 

behandling som førstevalg for disse pasientene. Oppfølgingsperioder på i overkant av 

7 år viser så langt få komplikasjoner etter stentgraftbehandling. Det vil bli spennende 

å følge disse pasientene videre. Sikre slutninger om anvendelsen av stentgraft ved 

traumatisk aortaskade kan først foretas når langtidsresultatene av slik behandling 

foreligger.  
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