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Du finner kar-informasjon på www.karkirurgi.org 
Du får denne også ved å google “karkirurgi” 
 

 

http://www.karkirurgi.org/
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Ultralyd avbildning

Forsnevringer i pre-
cerebrale kar kan   
påvises og kvanti-
teres med ultralyd-
apparat.

Aterosklerose:
Aneurismer påvises
og kvantiteres med
ultralyd skanner.

Forstyrrelser i mikro- 
sirkulasjonen kan 
undersøkes med kapillær 
mikroskopi, laser doppler 
apparater og oksygen- 
tensjon måleutstyr.
Eks.:
- Raynaudfenomener
- Erythromelalgi
- Bindevevs-sykdommer
- Sår som ikke gror

Venetrombose

Feilfunksjon i de overfladiske
og dype vener:

- Åreknuter
- Hovne ben
- Leggsår

Aterosklerose:
Forsvevringer eller 
tette blodårer under- 
søkes med pletysmo-
grafi, ultralyd skanner
eller dopplerapparat:

Ødemer

Smerter pga. høyt
muskel-trykk 
(compartment
syndrom).
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Normal Aterosklerose

ES10

Kapillær mikroskopi

Sirkulasjonsfysiologisk laboratorium

Eksempel på undersøkelsesområder



 
 



Velkommen til Oslo Vaskulære Senter (OVS)! 
 
Aker universitetssykehus har lenge vært kjent for sine gode behandlingstilbud til pasienter 
med blodsirkulasjonsforstyrrelser. Karkirurgi har inntil nylig vært den viktigste behand-
lingsformen. Nøyaktige undersøkelsesteknikker og nye, skånsomme behandlingsmetoder 
har blitt utviklet de senere år. Trange eller tette pulsårer kan nå hos mange pasienter 
åpnes ved hjelp av små ballonger. God veiledning med fokus på livsstil og risikofaktorer er 
avgjørende for et godt behandlingsresultat. For å kunne tilby pasienter en optimal 
utredning og behandling, har vi samlet vår kompetanse i det etablerte Oslo Vaskulære 
Senter (OVS). Skissen under viser hvilke funksjoner som tilbys. 
 
Karkirurgisk avdeling 
Aker universitetssykehus har hovedansvaret for pasienter med blodsirkulasjonssykdommer 
i hele Oslo og har i tillegg regionsfunksjon for Hedmark og Oppland. Sengeposten har 20 
plasser og er plassert strategisk nært til viktige samarbeidspartnere. Karkirurgisk avdeling 
har et professorat og syv overleger som inngår i en døgnkontinuerlig vaktordning. 
Karkirurgene har hovedansvaret for at pasienter får en helhetlig utredning, behandling og 
oppfølging. 
 
Angiologisk poliklinikk - inngangsporten til OVS  
 
Pasienter med åreforkalkning (aterosklerose) 
Når pasientene kommer til OVS, vil de først møte en karkirurg, som ofte i samarbeid med 
spesialister i sirkulasjonsfysiologi, skal stille riktig diagnose. De fleste pasienter er eldre og 
har trange pulsårer pga. ”folkesykdommen” aterosklerose. Flere risikofaktorer kan utløse 
denne sykdommen, som for eksempel røyking (”røykeben”), forhøyete fettstoffverdier i 
blodet, sukkersyke, høyt blodtrykk og lite mosjon. OVS tilbyr hjelp til følgende livsstils-
forandringer: kurs i røykeavvenning, kostholdsveiledning og instruksjoner i fysisk trening 
for å bedre blodsirkulasjonen. En angiolog (spesialist i medisinsk behandling av sykdommer 
i blodårene) koordinerer disse tilbudene.  
 
Kroniske leggsår 
Kroniske leggsår utgjør et meget stort problem for pasientene og helsevesenet. Flere 
spesialister samarbeider for å finne årsaken til sårene. Karkirurgen, en spesialist i 
hudsykdommer (dermatolog) og to spesialsykepleiere har hovedansvaret for den lokale 
sårbehandlingen. Da dette er en betydelig ressurskrevende behandling, er det få sentre 
som gir disse pasientene et komplett behandlingstilbud. 
 
Flebologi (venesykdommer, åreknuter) 
Samleårer (vener) sørger for tilstrømningen av blod fra benet til hjertet. Leggsår skyldes 
hovedsakelig dårlig funksjon av de små klaffene i samleårene. OVS er det eneste sted i 
Norge som har spesialisert seg innen faget flebologi.   
    Sirkulasjonsfysiologisk avdeling benytter seg av de mest moderne metodene for å stille 
en nøyaktig diagnose og får henvist pasienter fra hele landet. Som et av de få sentrene i 
Skandinavia utfører OVS kirurgisk reparasjon av viktige veneklaffer på selekterte pasienter.  
 
Pasienter med hjernedrypp 
Et lite ”drypp”, en plutselig, kortvarig lammelse (mindre enn 24 timer), kan skyldes en liten 
blodpropp fra en trang halspulsåre. Pasienter med slike symptomer skal snarest henvises, 
og årsaken påvises, slik at behandling kan iverksettes umiddelbart. Pasientene blir tatt 
hånd om av karkirurg, sirkulasjonsfysiologisk avdeling og nevrolog.  
 



 
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling 
Ved avdelingen er det ansatt en professor i klinisk sirkulasjonsfysiologi, en overlege og to 
fysiologer. Avdelingens kompetanse og utredningsmuligheter er blant de beste i 
Skandinavia, og avdelingen får derfor henvist pasienter fra hele landet. Foruten de mer 
kompliserte tilfellene av pasienter med tette pulsårer (hals, mage, ben og armer) og 
sykdommer i samleårene, utredes pasienter med likfingre og mer sjeldne tilstander som for 
eksempel bindevevssår, medfødte sirkulasjonsforstyrrelser, lymfødem eller andre 
problemer der blodsirkulasjonen kan være involvert. Avdelingen har en betydelig 
forskningsvirksomhet.   
 
 
Seksjon for vaskulær radiologi 
Dersom pasientens plager er så alvorlige at de krever intervensjon eller kirurgi, blir 
vedkommende henvist til røntgenavdelingen. Der fremstilles bilder av både pulsårer 
(arterier) og samleårer (vener) med stor nøyaktighet. Disse bildene vurderes av radiologer 
og karkirurger i felleskap. I over 60 % av tilfellene kan pasienten unngå karoperasjon. I 
stedet løser ”intervensjonsradiologer” problemet ved å blokke opp trange pulsårer ved 
hjelp av en liten ballong som føres inn via lyskepulsåren. Behandlingen gjøres i 
lokalbedøvelse, og pasienten kan som regel utskrives neste dag. Seksjon for vaskulær 
radiologi har fire overleger som inngår i en døgnkontinuerlig vaktordning.  
 
 
Samarbeidende avdelinger 
Hjertemedisinsk avdeling 
Fordi mange pasienter med aterosklerose har hjertesykdom, blir de fleste undersøkt av en 
hjertespesialist (kardiolog), spesielt hvis det er nødvendig med karoperasjon. Avdelingen 
ligger nær karkirurgisk avdeling og operasjonsavdelingen, noe som er spesielt viktig under 
akutte situasjoner. Røntgenavdelingen samarbeider med kardiologene, og har det mest 
avanserte utstyr for å undersøke blodsirkulasjonen til hjertemuskelen.  
 
Endokrinologisk avdeling 
”Den diabetiske fot”. Pasienter med sukkersyke (diabetes mellitus) får hyppig nedsatt 
blodsirkulasjon i bena som igjen kan føre til sårdannelse på foten. Ved den ”diabetiske fot” 
poliklinikken samarbeider diabetesspesialist med spesialsykepleier, karkirurg, ortoped og 
ortopedisk ingeniør for å optimalisere lokalbehandlingen.  
 
Avdeling for blodsykdommer 
Pasienter med blodsirkulasjonssykdommer har ofte en øket tendens til blodpropp dannelse. 
Spesialistene i blodsykdommer (hematologer) bidrar med viktig kunnskap innen OVS for å 
forebygge og behandle blodpropp i så vel samleårer (vener) som pulsårer (arterier). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det totale tilbud til pasienten 

med perifer karsykdom 
 
 
 

 

Oslo Vaskulære Senter (OVS) 
Kirurgisk klinikk 
Aker universitetssykehus HF 
Trondheimsveien 235 
0514 Oslo 
(Bygg 2) 
 
Telefon:    23 03 30 93 

 

 



 

Kardiovaskulær Forskningsenhet 
(KVF) 

 

Oslo Vaskulære Senter 
 

 
 

Et bredt forskningsmiljø 
innen kardiovaskulær sykdom 

 
 
 
Aker universitetssykehus HF (AUS) har bred forskningskompetanse innen 
kardiovaskulære temaer med basis i karkirurgi, sirkulasjonsfysiologi, radiologi og 
kardiologi. Disse forskningsmiljøene er nå samlet i en felles Kardiovaskulær 
Forskningsenhet (KVF), med et bredt internasjonalt nettverk. KVF kan tilby 
potensielle oppdragsgivere og forskingsinteresserte et skreddersydd forskings-
opplegg med et vidt spekter av forskningsmetoder, intellektuell kompetanse og et 
solid pasientgrunnlag. 
 
Ta gjerne kontakt. Våre spesialister ser fram til å designe protokoller og effektuere 
forskningsprogrammer. 
 
 
 
 
 



Kardiovaskulær Forskningsenhet, OVS 
 

 
Hjertemedisinsk avdeling 
Hjerteinfarkt og hjertesvikt er noen av de mest utbredte sykdommer og hyppigste 
dødsårsaker i Norge. Hjerteavdelingen har omfattende behandlingsansvar som gjelder alle 
hjertesykdommer for 178.000 innbyggere, og flere med spesialiserte regionsfunksjoner. 
Avdelingen har 8 kardiologiske overleger hvorav 2 er professorer og fem har medisink 
doktorgrad. Det er 8 fulltidsansatte forskere. Hjertemedisinsk avdeling ved Aker US er et 
meget forskningsaktivt miljø med forskning innen avansert ekkokardiografi, arterie reaktivitet 
og endotelfunksjon, biomarkørforskning innen BNP og troponin nedbrydning, platefunksjon 
hos hjertepasienter, kardiovaskulær karakterisering av spesielle populasjoner så som doping 
misbrukere og revmatologiske pasienter, og kardiovaskulær farmakologi. 
 
 

Karkirurgisk avdeling 
Aker universitetssykehus har hovedansvaret for pasienter med blodsirkulasjons-sykdommer i 
hele Oslo og har i tillegg regionsfunksjon for Hedmark og Oppland. Karkirurgisk avdeling 
består av en sengepost med 20 plasser, har ett professorat og åtte overleger som inngår i en 
døgnkontinuerlig vaktordning. Karkirurgene har hovedansvaret for at pasientene får en 
helhetlig utredning, behandling og oppfølging. Avdelingen er den største i sitt slag i Norge 
med et stort volum av pasienter med perifere arteriosklerotiske og aneurismatiske 
sykdommer samt med venøs insuffisiens. Angiologisk poliklinikk består av tverrfaglige team 
der prinsippet er å gi et helhetlig tilbud til pasienten både poliklinisk og som innlagt. 
 
 

Sirkulasjonsfysiologisk avdeling 
Ved avdelingen er det ansatt en professor i klinisk sirkulasjonsfysiologi, en overlege og to 
fysiologer, tre med doktorgrad. Avdelingens kompetanse og utredningsmuligheter er blant de 
beste i Skandinavia, og avdelingen får derfor henvist pasienter fra hele landet. Totalt under-
søkes mer enn 4000 pasienter per år, innen arterie- og venesykdommer, mikrosirkulasjon og 
ødemtilstander. Avdelingen har en betydelig forskningsvirksomhet innen metodeutvikling, 
patofysiologi og behandling. Fra avdelingen har utgått nærmere 20 doktorgradsprosjekter, de 
fleste i samarbeid med karkirurgisk avdeling. 
 
 

Seksjon for vaskulær radiologi 
Ved Radiologisk avdeling fremstilles arterier og vener med MR, CT eller kateterbasert 
angiografi. Over 60 % av pasientene ved Oslo Vaskulære Senter behandles nå 
endovaskulært med ballongdilatasjon, stenting eller trombolyse. Seksjon for vaskulær 
radiologi er ledende i landet når det gjelder subintimal rekanalisering og kateterbasert 
trombolyse. Seksjonens fem overleger, hvorav en har doktorgrad, inngår i en døgn-
kontinuerlig vaktordning. Radiologisk avdeling har en professor og ytterligere to overleger 
med doktorgrad. Viktige forskningsområder er blodplateaktivering og koagulasjon under 
endovaskulær behandling, noninvasiv koronararteriediagnostikk med moderne CT (64-
MSCT), hjerneperfusjonsundersøkelser og perfusjon og metabolisme i hjertet. 
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Tilgjengelige undersøkelsesparametre 
 
 

Hjerte 
 Ekkokardiografi (3D ekko, vevs-doppler, speckle-tracking) 
 Koronarangiografi med ultrarask CT (64 kanaler) 
 MRA, MRI 
 Hjertets slagvolum, kontinuerlig (ultralyd doppler) 

 

Sentrale hemodynamiske parametre 
 Impedansmåling, inkl. HMV og resistans 
 Invasiv hemodynamikk (høyrekateterisering) 

 

Arterielle undersøkelser 
 Fargedupleks skanning 
 Doppler blodstrømshastighet 
 Pulsatil- og resistans indeks 
 Pletysmografisk blodgjennomstrømning 
 Pletysmografisk pulsvolum registrering 
 Kont. ikke-invasiv arterietrykk kurve 
 Arteriell stivhet 
 Pulsbølgeanalyse 
 Tåtrykksregistrering 
 Peroperativ blodstrømsmåling 
 Peroperativ angioskopi 
 MR-angiografi  
 CT-angiografi 
 Kateterbasert angiografi (+ arterietrykk) 

 

Endotelfunksjon / karreaktivitet 
 Flow-mediert vasodilatasjon (FMD)  
 Flowmosjonsanalyse 
 Endo-path vasoreaktivitet 

 

Arterievegg / aterosklerotisk plakk 
 Intima media tykkelse (IMT) 
 Plakkbeskrivelse (Gray-Weale skala) 
 Gray scale median plakkanalyse (GSM) 

 

Venøse undersøkelser 
 Fargedupleks skanning 
 Pletysmografisk venetømningstest 
 Pletysmografisk venepumpetest 
 Venetrykksmålinger under belastning 
 MR-venografi (MRV)  
 CT-venografi (CTV)   
 Kateterbasert venografi (+ venetrykk) 
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Mikrosirkulasjon 
 Laser doppler teknikk (4 kanaler simultant) 
 Transkutan O2-måling 
 Simultan laser doppler / O2 / hudtemperatur 
 Fotopletysmografi 
 Kapillær morfometri 
 Video kapillaroskopi 

 

Transkapillær væskebalanse 
 Kolloidosmotisk trykk i plasma 
 Kolloidosmotisk trykk i interstitiellvæske 
 Vevstrykk, subkutant og intramuskulært 
 Kapillær filtrasjonskoeffisient (CFC) 
 Ødemkvantitering 

 

Spesielle prosedyrer 
 Lower Body Negative Pressure (LBNP) 

     -Blødningssjokk simulering 
     -Reduksjon av preload 

 Provosert temporær blodtrykkstigning 
     -Statisk muskelarbeid 
     -Mansjettindusert økt afterload 

 Kuldeprovokasjonstest 
 Venoarteriolær refleks 
 Reaktiv hyperemitest 

 

Hemostase- /Tromboseforskning 
 Multiplate og andre moderne cartridgebaserte platefunksjonstester 
 Aggregometri 
 PF-100 closure time 

 

Biomarkør-måling 
 BNP, NT-pro-BNP, Troponin-immunoblotting 

 

Molekylær bildedannelse 
 PET (-CT) 
 ”Smådyr-PET” og ”Smådyr-CT”  
 Tracerutvikling for bruk i PET 
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Kardiovaskulær Forskningsenhet (KVF) 
Oslo Vaskulære Senter 
Aker universitetssykehus HF 
Trondheimsveien 235 
0514 Oslo 
 
E-post:      kvf@aus.no 
Telefon:    23 03 34 24 
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Arteriell sirkulasjonsfysiologi 

 
Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Oslo Vaskulære Senter 
Oslo universitetssykehus, Aker.    einar.stranden@medisin.uio.no 

 
Innledning  
Blodsirkulasjonssystemet er svært kompleks både med hensyn til struktur og funksjon.  
Blodføringen gjennom dette systemet er påvirket av en rekke faktorer, som for eksempel 
hjertefunksjon, elastisiteten (compliance) i blodåreveggen, muskeltonus og varierende 
arkitektur i karforgreninger.  Andre forhold som virker inn på transporten gjennom dette 
systemet, som for eksempel blodets viskositet, grader av aterosklerotiske obstruksjoner, vil 
kunne påvirke blodsirkulasjonen dramatisk. Noen av disse faktorene kan måles og beskrives 
på relativt enkle måter; men andre kan ikke kvantiteres tilfredsstillende fordi de enten er 
vanskelig å måle eller ganske enkelt ikke tilfredsstillende forstått. I denne gjennomgåelsen er 
belyst noen faktorer som karakteriserer og påvirker den arterielle blodsirkulasjonen. 
 
1 Væsketrykk 
Blaise Pascal (1623-1662) har gjennom 
sine tre lover for væsketrykk beskrevet 
fundamentale egenskaper for en væske: 
 
I  I ethvert punkt i en væske er det 

et hydrostatisk trykk som virker i 
alle retninger. 

II  Trykket er likt i alle punkter i 
samme høyde. 

III  Trykket øker med økende dybde 

etter formelen: P =  g h, der P 

er økningen i trykk,  er tettheten 
til væsken og h er økning dybde, 
som vist i figuren. 

 
 
2 Blodtrykk 
 
Blodtrykk er væsketrykk i blodet. I prinsippet følges Pascals lover, i hvert fall i store blodkar. I 
små kar vil faktorer som karmotstand, viskositet og refleksjoner kunne gi betydelige avvik. 
Væsketrykket i blodsirkulasjonssystemet består av tre komponenter. Disse må adderes for å 
gi absoluttrykket på ethvert sted. 
 

 Statisk fylningstrykk. Dette er resttrykket i horisontalt leie når det ikke er blodstrøm 
til stede, for eksempel trykket i blodårene hos en død person. Dette skyldes at 
sirkulasjonssystemet er et lukket rørsystem som er utsatt for elastiske krefter i 
åreveggen samt noe ytre press fra omliggende vev. Dette trykket ligger i 
størrelsesorden 5-10 mmHg. 
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 Hydrostatisk trykk. Dette er væsketrykk mellom 
to punkter forårsaket av at man befinner seg i 
et gravitasjonsfelt. Vi kan for eksempel 
definisjonsmessig sette trykket i vena cava ved 
innmunning til høyre atrium til null. Hvis vi i 
absolutt stillestående oppreist stilling måler 
væsketrykket i vener 136 cm lavere enn høyre 
atrium vil det være 100 mmHg høyere (136 cm 
væskesøyle tilsvarer 100 mmHg). I horisontalt 
leie, med målepunktet i hjertehøyde, vil 
væsketrykket (venetrykket) være ca. 5 mmHg. 
Samme trykkstigning i oppreist stilling finner vi 
også på arteriesiden. Hvis vi har et middeltrykk 
på 100 mmHg proksimalt i aorta vil 
middeltrykket være ca. 200 mmHg 136 cm 
lavere, som vist i figuren. Siden 
blodåresystemet er et lukket rørsystem vil ikke 
gravitasjonskraften kunne bidra med et aktivt 
arbeid på samme måte som i en elv som renner 
nedover og driver turbinhjul. Det som vinnes på vei ned arterie balanseres akkurat av 
den kraft som trengs for å løfte blodet mot gravitasjonskraften tilbake til hjertet. 

 Dynamisk trykk.   Dette er trykket som skapes av det pumpende hjertet. Det er kun 
denne komponenten av det totale væsketrykket som er i stand til å utføre et arbeid. 
Dette trykket, målt i de store arteriene, varierer normalt mellom 70 (diastolisk trykk) 
og 130 (systolisk trykk) mmHg gjennom en hjertesyklus, men kan stige betydelig hos 
pasienter med hypertensjon.     

 
3 Hva driver blodet i sirkulasjonssystemet? 
 Henry Darcy studerte væsketransport i rørsystemet til vannfontener i Dijon og formulerte i 
1856 på bakgrunn av disse studiene det som betraktes som hydrodynamikkens første lov: 
Q = (P1 – P2)/R,  der Q er væskeføring, P1 – P2 er trykkdifferansen mellom to punkter og R er 
motstanden mot væskestrøm i rørgaten mellom punktene. Loven uttrykker altså at 
væsketransporten er proporsjonal med trykkdifferensen mellom to punkter og omvendt 
proporsjonal med rørmotstanden. Dette er hydrodynamikkens analog til Ohms lov i 
elektrisitetslæren. En avledning av denne loven er at væske alltid strømmer fra 
et punkt med høyt trykk til et punkt med et lavere trykk, dvs. at det er 
trykkdifferansen som er den drivende kraften.  
     Det er en vanlig misforståelse at dette gjelder absolutt, også i 
blodsirkulasjonssystemet. Følgende eksempel illustrerer at så ikke er tilfelle. I et 
reagensglass med væske er det åpenbart at væsketrykket i bunnen av 
reagensrøret er høyere enn ved væskeoverflaten, på samme måte som vi 
merker et økende trykk mot kroppen når vi under dykking beveger oss nedover 
i vannet (jfr. Pascals tredje lov for væsketrykk). Det er vel neppe noen som 
forventer en væskestrøm fra bunnen av reagensrøret mot overflaten – selv om 
altså dette skulle være konsekvensen, hvis man følger Darcys hydrodynamiske 
lov. 
Hvorfor er ikke dette tilfelle? 
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4 Hva driver blodet i sirkulasjonssystemet, egentlig? 
Den virkelige drivkraften til blodet er ikke forskjell i trykk, men forskjell i total væskeenergi 
(E) mellom to punkter. Dette er summen av tre energiformer: Trykkenergi (P), kinetisk energi 

(1/2 v2) og gravitasjonens potensialenergi ( gh), og skrives 

E = P + 1/2 v2 + gh 

der v er hastigheten til væsken,  er væskens tetthet, g er gravitasjonskonstanten og h er 
forskjell i væskehøyde.  
 
Potensiell og kinetisk energi.   Hovedformen for energi i strømmende blod er trykket som 
utvider blodårene (en slags potensiell energi), skapt av det pumpende hjertet. Noe av 
energien er også kinetisk, nemlig evnen som blodet har til å utføre arbeid fordi det er i 
bevegelse.  Normalt er den kinetiske energikomponenten liten sammenlignet med 
trykkenergien, og under normale hvilebetingelser representerer denne kun et par mmHg 
eller mindre. Den kinetiske energien til blodet er proporsjonal med massen multiplisert med 
kvadratet av hastigheten.  Følgelig får man betydelig økning av den kinetiske energien i 
blodsystemet når hastigheten øker, f.eks. under arbeid og i en stenose, der forsnevringen 
fører til øket blodstrømshastighet. Kinetisk energi blir så omformet til potensiell energi 
(trykk) når hastigheten igjen avtar, for eksempel i et normalt segment i en arterie distalt for 
en stenose. Dette er antydet skjematisk i figuren under, der den blå pilen indikerer 
trykkenergi (P) mens den gule representerer kinetisk energi (k) under passering av en kort, 
moderat (<50 %) stenose uten vesentlig energitap. 
 

 
 
 
 
Gravitasjonens potensialenergi.  Energien varierer også relativt til plassering av 
kroppsdelene. F.eks. øker trykk-energien i et blodkar i en kroppsdel som henger ned 
tilsvarende vekten av blodsøylen fra hjertet til det aktuelle området (f.eks. ankelen).  Dette 
hydrostatiske trykket øker transmuraltrykket (differens mellom trykket på innsiden og 
utsiden av blodåren)og dermed utvidelse av blodårene, mens perfusjonstrykket (differens 
mellom arterielt og venøst blodtrykk) er det samme. Dette fordi gravitasjonens 
potensialenergi (potensialet for å utføre arbeide pga. gravitasjonsfeltet) nøyaktig balanserer 
økningen i trykkenergi.  At det må være slik skjønner vi fra sammenligningen med et 
væskefylt reagensrør, nevnt over. Der vil væsketrykket være større i bunnen enn i toppen. 
Når vi likevel ikke får en væsketransport fra bunn til topp skyldes dette det forhold at 
økningen i trykkenergi helt balanseres av reduksjonen i gravitasjonsenergi. 
 
 
5 Kinetisk energi i blodsirkulasjonen 
Som nevnt over er den kinetiske energikomponenten uttrykt i mmHg under normale forhold 
liten. En tommelregel er at man kan se bort fra kinetisk energi i energiregnskaper når den er 
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mindre enn 5 % av totalenergien. På arteriesiden er det normalt kun i aorta under arbeid 
(økt minuttvolum) at den får en betydning, i størrelsesorden 10-20 %.  
På venesiden er det annerledes på grunn av det lave væsketrykket. I vena cava kan denne 
komponenten selv i hvile representere mer enn 10 % av totalenergien, og under arbeid mer 
enn 50 %! I basalstudier der energiregnskaper og beregning av krefter som driver blodet er 
sentrale må denne faktoren påaktes. 
I stenoser vil blodhastigheten øke som følge av det reduserte indre tverrsnittsarealet, på 
samme måte som vannhastigheten øker i en elv som smalner inn. Ved trange stenoser kan 
hastigheten bli betydelig, og en stor del av totalenergien består da av kinetisk energi.  
 
6 Kinetisk energi – målemessige konsekvanser 
Ved måling av blodtrykk inne i blodårer (invasiv trykkmåling) med katetre vil den kinetiske 
energikomponenten kunne påvirke måleresultatet når blodstrømshastigheten er betydelig. 
Dette gjelder spesielt når trykket måles i en stenose. Hvis det benyttes et kateter med 
åpning i front, en kanyle eller nål, eller en katetertip-trykkgiver, vil kinetisk energi kunne gi 
en feil. Hvis kateteret legges medstrøms skapes en drakraft som tenderer til å trekke væske 
ut av kateteret og skaper dermed et trykk inne i kateteret som er lavere enn trykket i karet 
(figuren, til venstre).  
Motsatt vil måling 
motstrøms gi et 
overestimert trykk 
fordi den kinetiske 
energikomponenten 
kommer i tillegg. Det 
korrekte er å foreta 
trykkmåling med kateter eller trykkgiver der væsketrykket måles gjennom et sidehull. Noen 
kommersielle trykkgivere er konstruert etter dette prinsippet. 
 
7 Laminær blodstrøm.   
I de fleste kar strømmer blodet i konsentriske 
lag, laminae. Det er grunnen til at 
blodstrømmen sies å være laminær. 
Blodstrømshastigheten i disse lagene er 
innbyrdes forskjellige, og i hvert fall rent 
teoretisk er hastigheten til laget som ligger mot 
karveggen pga. adhesjonskrefter lik null. 
Normalt er hastigheten størst i sentrum av 
karet og avtar gradvis ut mot veggen slik at 
hastighetsprofilen antar en parabolsk form, 
som vist i figuren.  
 
Parabolsk profil er en idealisert form som ofte 
endres. I store kar i kurvaturer, f.eks. i aortabuen kan profilene få et forløp som vist under til 
venstre. Profilen forandres også etter avgreninger, der den først er flat for så å innta en 
parabolsk form i en avstand av noen få kardiametre fra forgreningen, som vist under til 
høyre. 
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Videre forandres den kontinuerlig gjennom hver hjertesyklus, ofte betydelig. Typisk oppstår 
en flat profil i systolen. I perifere kar vil blodstrømmen være pulsatil, ofte med blodstrøm 
rettet mot hjerte i en fase av tidlig fase av diastolen for deretter å innta en parabolsk distalt 
rettet profil sent i diastolen. 
 
 
8 Energitap ved laminær blodstrøm. 
Energitap under blodstrøm er forårsaket av friksjon mellom de forskjellige laminae. Sir Isac 
Newton beskrev dette brilliant som "a lack of slipperiness between adjacent layers in a 
moving fluid". Selv om det ved laminær blodstrøm ikke er noen vesentlig utveksling av 
væske fra en lamina til en annen, vil tilfeldig molekylær bevegelse, så vel som partikler i en 
suspensjon som blodet, likevel transporteres fra ett lag til et annet, og således overføre 
energi.  Det raskeste laget forsøker å øke hastigheten til nabolaget som går saktere, og vise 
versa (se figur).  Jo større hastighetsforskjellene er mellom lagene, desto større er 
energioverføringen. Det er denne energioverføringen, eller indre væskefriksjon, som kalles 
viskositet.  

 
 
Energitapet er beroende på dimensjonen av karet.  I små kar, vil selv lagene mot midten av 
karet være relativt nær veggen. De vil således bli forsinket av denne og man får en betydelig 
motstand mot blodstrømmen.  I store kar vil imidlertid de sentrale delene av blodet være 
langt fra veggen og friksjonstapet være mindre.  Som beskrevet under, vil friksjonstapet øke 
hvis den laminære blodstrømmen blir forstyrret, som for eksempel ved turbulens.  
I blod vil viskositeten øke med økende hematokrit.   
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9 Poiseuille's lov  
I sirkulasjonssystemet er blodføringen (Q) proporsjonal med 4. potens av blodårens radius 
(r). Blodføringen beskrives ved Poiseuille's ligning: 
 
 
 

der P1 og P2 er trykk ved begynnelse og slutt av karet, L er lengden av karet og  uttrykker 
blodets viskositet. 
 
Siden blodføringen er proporsjonal med 4. potens av radien, vil selv små variasjoner i radius 
gi store forandringer i blodføring. For eksempel vil en reduksjon i radius på 10 % i en 
rørmodell redusere blodføringen med ca. 35 %, og en reduksjon i radius på 50 % vil gi en 
reduksjon i blodføring på 95 %.  Siden lengden på karene og viskositeten ikke forandres mye 
i sirkulasjonssystemet, vil forandring i blodføring hovedsaklig være et resultat av blodårenes 
radius og den tilførte energien. 
 

Hvis du, som mange, har aversjon mot slike matematiske formuleringer så husk følgende 

uttrykk, som vi kan kalle ”Poiseuille Light”: Q = k P r4, dvs. blodføringen er proporsjonal 
med drivende trykk og radius i 4. potens. Tenk derfor alltid på radien når det gjelder 
blodstrøm!   

 
 
10 Energitap i ikke-laminær blodstrøm    
Avvik fra laminær blodstrøm skjer både under normale og patologiske forhold. Forskjellige 
forhold kan føre til dette: 

 Blodstrømshastigheten, som varieres under hjertesyklus som et resultat av 
aksellerasjon under systole og decellerasjon under diastole 

 Variasjon av hastighetslinjene (-vektorene), som opptrer når et kar forandrer 
diameter, f.eks. under hjertesyklus, overgang fra kar til hulrom, for eksempel fylning 
av forkamrene i hjertet 

 Påvirkning av hastighetslinjene i forbindelse med forgreninger, som ofte tar av i 
forskjellige retninger 

 Patologisk skjer dette hyppig ved aterosklerotiske forsnevringer (stenoser). 
 
På bakgrunn av disse og andre faktorer kan laminær blodstrøm bli forstyrret eller fullstendig 
turbulent, selv i et uniformt rør.  Faktorer som medvirker til oppkomst av turbulens er 
beskrevet ved Reynold’s tall (Re):  
  
 
 

der v er hastighet,  er tettheten til væsken, r er radius og  er væskens viskositet. 
 
Siden både tetthet og viskositet til blodet er relativt konstant, vil oppkomst av turbulens for 
en stor grad være beroende på diameteren til karet og blodstrømshastigheten.  I en 
rørmodell får man forstyrrelser i laminær blodstrøm når Reynolds tall overstiger ca. 2000.  I 
sirkulasjonssystemet opptrer forstyrrelser eller turbulens ved Reynolds tall som er lavere 
pga. forholdene som er nevnt over. 

L

rPP
Q

8

4
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Turbulens opptrer hyppigere i store enn i små kar og kan oppdages klinisk som bilyd, 
stenoselyd eller svirr. Bilyd kan noen ganger høres over ascenderende aorta under systolisk 
aksellerasjon hos karfriske i hvile, og også mer distalt ved tilstander med stort minuttvolum. 
 
Ultralyd doppler-apparat kan benyttes for å fange opp turbulent blodstrømsmønster, som 
for eksempel under undersøkelse av precerebrale kar ved mistanke om carotisstenose. 
Figuren viser skjematisk hvordan hastighetsspekteret forandres ved økende grad av stenose 
og dermed turbulens i a. carotis interna (CI). Kurve A viser et normalt hastighetsspekter i 
carotis interna. Ved en moderat stenose (B, <50 % stenose) stiger hastigheten under systole 
noe. Y-aksen angir blodstrømshastigheten i m/s. Samtidig vil ultralydspekteret få en 
”utfylling” som indikerer at blodstrømmen ikke lenger er laminær. Ved en uttalt stenose (C, 
>50 % stenose) øker maksimalhastigheten ytterligere, og vi ser negative hastigheter under 
systolen (lavere en 0-linjen) Dette 
viser turbulens i målestedet hvor 
hastighetsvektorer også går i 
motsatt retning til blodstrømmen. 
Ved nær-okklusjon (D, >95 % 
stenose) kan hastigheten i 
stenosen bli flere meter per 
sekund, og den negative 
hastighetskomponenten bli mer 
uttalt (i figur D er både positive og 
negative signaler gått utenfor 
skalaen og dermed blitt kappet).  
 
 
 
11 Effekt av arteriell obstruksjon 
Kritisk stenose 
Forsnevring av lumen i en arterie forårsaket av et aterosklerotisk plakk kan gi redusert trykk 
og blodføring distalt for obstruksjonen. Forsnevringen må imidlertid være betydelig før man 
får forandringer i hemodynamikk, siden arterier per se representerer liten motstand mot 
blodstrømmen. Studier på dyr og mennesker har vist at man må ha en tverrsnittsreduksjon 
på ca 90 % i aorta før det blir vesentlig reduksjon i trykk og blodføring distalt for 
obstruksjonen. I mindre arterier, som f.eks. i bekkenarterier, lårarterie, halsarterie og 
nyrearterie varierer denne "kritiske stenose" (stenosegrad som gir reduksjon i trykk og 
blodføring) mellom 70 og 90 % tverrsnittreduksjon.  
 
Som det framgår i figuren er det viktig å skille mellom prosentvis reduksjon i tverrsnittareal 
og reduksjon i diameter. For eksempel vil en diameterreduksjon på 50 % samsvare med en 
tverrsnittreduksjon på 75 %, og en diameter-reduksjon på 70 % er ekvivalent med 90 % 
reduksjon i tverrsnittsareal. 
 
Det er flere faktorer som medvirker til at en stenose blir hemodynamisk signifikant: 
 

1. Lengden og diameteren til det forsnevrede området 
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2. Beskaffenheten til overflaten i 
stenosen. En stenose med ujevn 
overflate vil i større grad gi 
opphav til hemodynamiske 
forstyrrelser enn en jevn, glatt 
stenose  

3. Forsnevringsratio i forhold til 
det normale segment (må ikke 
forveksles med punkt 1; en 50 
% stenose i et 3-mm kar har 
annen effekt enn 50 % stenose i 
et 3-cm kar) 

4. Blodføring 
5. Den perifere motstanden etter stenosen 

 
Konseptet "kritisk stenose" har en praktisk signifikans fordi mindre forsnevringer i humane 
arterier ofte ikke gir hemodynamiske eller kliniske manifestasjoner. Man skal imidlertid være 
klar over at uttrykket er en sterk forenkling av et svært kompleks samspill mellom faktorer. I 
særdeleshet vil forhold som variasjon i perifer motstand, som f.eks. opptrer under fysisk 
aktivitet, dramatisk kunne forandre effekten av en stenose.  Dette forhold utnyttes direkte 
ved utredning av pasienter med perifer aterosklerose, da arbeidsbelastningsmanøvre 
(tredemølle, knebøyninger, trappegange) forsterker eller synliggjør klinisk stumme 
aterosklerotiske obstruksjoner.  Omvendt må disse forhold sterkt påaktes når normal 
fysiologi skal studeres. 
 
I figuren er disse forhold illustrert ved data 
fra Green & Greenhalgh 1985 for pasienter 
med forsnevringer i bekkenkar (a. iliaca). X-
aksen viser økende grad av stenose mens y-
aksen viser trykkratio over stenosen 
(systolisk trykk over / systolisk trykk under 
stenosen). Trykkratio 1,0 betyr intet 
trykkfall, trykkratio 0 betyr okklusjon. Vi ser 
at ved moderat stenose (<50 % stenose) gir 
ikke stenosen nevneverdig trykkfall. Ved 
korte, moderate stenoser vil som tidligere 
nevnt mye av trykkenergien (P) omformes til 
kinetisk energi (k) når blodhastigheten øker i 
forsnevringen.  Distalt for stenosen vil mye 
av den økte kinetiske energien bli omformet 
tilbake til trykkenergi (energi 
transformasjon), med moderat tap av 
energi, spesielt i hvile.  Siden trykkfallet over 
stenosen er liten, vil deteksjon av 
trykkenergi, m.a.o. blodtrykk, være av 
begrenset verdi. I denne stenosegraden er det den lokale økte kinetiske energi, eller øket 
blodstrømshastighet, som best karakteriserer stenosen.   
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Den andre situasjonen er når multiple, ofte multisegmentale og store obstruksjoner 
foreligger.  I denne situasjonen er arteriediameteren redusert slik at den vaskulære 
motstanden i arteriene blir signifikant. En stenose med mer enn 50 % reduksjon i diameter 
blir i dette karområde ofte betegnet som hemodynamisk betydningsfull.  Dette er indikert i 
figuren ved det punkt der trykket reduseres ved økende grad av stenose.  Dette betyr at en 
trykkgradient er til stede over stenosen selv i hvile, med redusert blodføring til følge. 
 
 
12 Forandringer i blodføring 
I hvile kan blodføringen til en ekstremitet være normal selv ved betydelig forsnevring eller 
endog okklusjon av tilførende hovedarterie, fordi utvikling av kollateraler kan kompensere 
for den økte karmotstand. I slike tilstander vil registrering av systolisk blodtrykk være en mye 
mer sensitiv parameter på tilstedeværelse av arteriell obstruksjon enn registrering av 
blodføringen. Hvileblodføringen er redusert kun når en okklusjon er akutt så kollateraler ikke 
har blitt utviklet, eller når en arteriell obstruksjon er så uttalt at den gir vedvarende 
symptomer i hvile. Dette gjelder særlig når det foreligger flere obstruksjoner i serie. 
 
Figuren viser sammenhengen 
mellom blodstrømshastighet og 
blodføring i en stenose. 
Stenosegrad er angitt som 
reduksjon i tverrsnittareal (øverste 
skala) og diameter (nederste skala) i 
en arterie med diameter på 5 mm. 
Som vist får man ikke nevneverdig 
reduksjon i blodføring før 
tverrsnittsarealet reduseres mer 
enn 75 % (kritisk stenose).  
Blodstrømshastigheten øker sterkt 
med økende stenosegrad inntil et 
maksimum nås. Hastigheten ved 
dette maksimalpunktet er avhengig 
av stenosens lengde (vaskulær motstand). Over dette punktet avtar hastigheten fordi den 
økte motstanden i stenosen sterkt reduserer blodføringen gjennom stenosen. 
 
I denne gjennomgåelsen er belyst noen sider ved sirkulasjonssystemet. En bred forståelse av 
dette feltet er en viktig forutsetning for å kunne korrekt anvende sirkulasjonsmålemetoder 
og gjøre de riktige konklusjoner ut ifra resultatene fra disse undersøkelsene.  
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Innledning 
Den viktigste funksjonen til et sirkulasjonsfysiologisk laboratorium er å kvantifisere og om 
mulig å lokalisere sykdommer i blodsirkulasjon og transkapillær væskebalanse. Videre 
benyttes målemetoder for å følge opp pasienter etter terapi, fordi metodene nå er 
tilstrekkelig treffsikre til å fange opp selv små forandringer som kan forårsake arterielle 
reokklusjoner og residiver ved venøs insuffisiens. 
 
En rekke målemetoder benyttes ved et sirkulasjonsfysiologisk laboratorium. Valg av 
metode er beroende på hva som feiler pasienten og hvilke karavsnitt som skal undersøkes 
- enten store blodårer, mikrosirkulasjon eller transkapillær væskebalanse. For å undersøke 
store blodårer benyttes gjerne ultralydteknikker. Mindre kar undersøkes med 
pletysmografi og mikrosirkulasjonen med eksempelvis laser doppler apparater, utstyr som 
måler oksygentensjonen i huden og kapillærmikroskopi, der transporten av blodcellene 
kan betraktes direkte sterkt forstørret på en videoskjerm. Under beskrives disse 
teknikkene mer i detalj og med eksempler vises hvordan de benyttes på pasienter. 
 
I denne gjennomgåelsen vil følgende metoder bli gjennomgått: 
 
Makrosirkulasjon 

 Ultralydteknikker 
Ultralyd doppler blodstrømsmåling  
Ultralyd avbildning (B-mode skanning)  
Farge dupleks skanning 

 Pletysmografiteknikker 

 Invasive trykkmålinger 
 
 
Mikrosirkulasjon 

 Laser doppler teknikk 

 Transkutan oksygentensjonsmåling 

 Kapillærmikroskopi 

 Metoder for studie av transkapillær væskebalanse 
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MAKROSIRKULASJON 
 

ULTRALYDTEKNIKKER 
 
Egenskaper ved ultralyd. 
Lyd er pulserende trykkbølger som forplantes 
gjennom luft eller andre medier som en syklisk 
variasjon mellom høyere og lavere partikkeltetthet 
(se figuren). Lyd spres normalt sirkulært fra en 
lydkilde, på samme måte som bølgene som dannes 
når en stein kastes på vannet. I ultralydutstyr vil 
lyden kunne sendes primært i en retning, som 
indikert i figuren. 
 
Ultralyd er betegnelsen for mekaniske bølger med 
svingetall (frekvens) over hørbart område, 20.000 
svingninger pr. sekund. Ultralyd karakteriseres ved: 
 
Intensitet, som er gitt av trykkamplitude (se figuren). 
 
Frekvens, målt i Hertz (Hz). Vi kan høre lydmed en frekvens mellom 20 og 20.000 Hz. I 
vanlig medisinsk ultralyd benyttes frekvenser fra ca. 2-15 MHz, dvs. 2-15 millioner 
svingninger pr. sekund. I intravaskulær avbildning (IVUS, avbildning fra innsiden av 
blodårer) benyttes frekvenser helt opp i 30 MHz. 
 

Bølgelengde, ( ) som er avstanden mellom to bølgetopper i trykk-kurven. 
 
En viktig egenskap ved mediet der lyden forplanter seg er lydhastigheten (c). I luft er den 
ca. 340 m/s, i vann ca. 1500 m/s. Vev har omtrent samme tetthet som som vann, og har 

en lydhastighet på omkring 1570 m/s. Siden bølgelengden  = c/f, blir den for medisinsk 
ultralyd i området 0,10 - 0,75 mm, beroende på hvilken frekvens som benyttes. Som en 
tommelfingerregel kan man si at en struktur hvor det skal oppstå et ekko med ultralyd 
ikke kan være mindre enn en bølgelengde. For ultralyd med frekvens på 10 MHz er dette 
0,15 mm.  
 
Ultralydenergi blir dannet ved hjelp av piezoelektrisk keramikk med ledninger på hver 
side. Dette kalles en transducer eller probe. Keramikken har den egenskapen at den 
komprimeres og utvides i takt med en påtrykt oscillerende spenning, og oppfører seg da 
som en høyttaler. Motsatt, hvis keramikken blir komprimert og utvidet av en lydbølge, vil 
en spennings-bølge bli generert, og keramikken fungerer da som en mikrofon. En og 
samme keramikk kan dermed være både sender og mottaker.  
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Når lyd går fra luft til vev får man tilnærmet totalrefleksjon. Det er også grunnen til at man 
benytter ultralyd gel ved undersøkelser. Refleksjon ved grenseflater må imidlertid ikke kun 
betraktes som uheldig. Det er jo denne refleksjonen som gir grunnlaget for avbildningen 
av strukturer i vevet.  
 
Valget av frekvens for forskjellige diagnostiske prosedyrer vil alltid være et kompromiss 
mellom optimal vevspenetrasjon (lavere frakvens gir større penetrasjonsdybde), og 
mulighet til å fange opp detaljer (høyere frekvens gir bedre skarphet eller oppløsning). For 
undersøkelser på hjerte eller i abdomen vil man velge frekvenser på 2,5-3,5 MHz. For 
obstetrikk benyttes 3,5-5,0 MHz og for perifere karundersøkelser 5,0-10,0 MHz. 
 
Ultralydteknikker kan inndeles i  

 Ultralyd doppler blodstrømsmåling 

 Ultralyd avbildning (B-mode skanning) 

 Farge dupleks skanning 
 
Ultralyd doppler blodstrømsmåling 
Dopplereffekten ble først beskrevet av den østerrikske matematiker Christian Doppler for 
vel 150 år siden. Kort beskrevet: Når en lydkilde beveges mot en observatør vil litt av 
bølgelengden bli komprimert av lydkildens egen bevegelse. For observatøren vil dermed 
lyden oppfattes som den skulle ha en høyere frekvens (høyere tone) enn den utsendte. 
Motsatt får man en lavere frekvens når lydkilden beveges fra observatøren. Denne 
forandring i frekvens kalles dopplereffekt eller dopplerskift. Det er et allment fenomen 
som er knyttet til alle slags bølger. I dagliglivet opplever vi fenomenet hyppig som f.eks. 
når vi passeres av en bil i stor fart. Lyden fra en møtende bil vil da ha en høyere frekvens 
enn når bilen er passert og går fra oss. 
 
Det samme prinsippet benyttes ved doppler 
blodstrømsmålere. I dette tilfelle er det 
ultralydekkoet fra blodcellene i bevegelse som 
forandrer frekvens (se figuren). Dopplerskiftet 

( f) er som vi ser av ligningen beroende på den 
utsendte frekvens (fe), hastigheten til 
blodcellene (V), vinkelen mellom blodåren og 

ultralydtransduceren ( ) og lydens hastighet i 
vevet (C). 
 
Normale arterier har en jamn og glatt overflate 
der blodstrømsprofilen i hvile er ganske lik fra 
person til person, men varierer mye mellom 
forskjellige arterier i kroppen. Forskjellene 
forårsakes blant annet av hvilken diameter 
arterien har, hvilken stivhet karveggen har og 
hvilken karmotstand som foreligger i den aktuelle 
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arteriegrenen. I underekstremitetene er profilen hovedsakelig trifasisk: En fremadrettet 
blodstrøm i systolen, reversert blodstrøm tidlig i  diastolen,  og en tredje fremadrettet 
blodstrøm senere i diastolen. Hos yngre pasienter med mer elastiske arterier kan vi finne 
en 4. og endog en 5. fase. 
 

Antall faser reduseres med alder, og spesielt der det foreligger perifer aterosklerotisk 
sykdom (PAS). Spesielt vil monofasiske og 
svake signaler tyde på hindret blodstrøm i 
tilførende arterie. I sterkt muskelarbeid vil 
blodstrømsignalene i tilførende arterie også 
kunne framtre monofasisk. Detter da et 
resultat av en redusert karmotstend i de 
vasodilaterte arteriene.  
 
Legg spesielt merke til de karakteristiske 
blodstrømsignalene i halspulsårene, forårsaket 
av den lave perifere mostanden i arteria 
carotis interna (aci) som leder blod 
intrakranielt. Blodstrømsignalet i arteria 
carotis communis (acc) representerer summen 
av signalene fra aci og arteria carotis eksterna (ace) som forsyner områder hovedsakelig 
på utsiden av kraniet og har en høyere perifer karmotstand, noe som reflekteres i 
”spissere” blodstrømsprofiler med lavere diastolisk blodstrøm. 
 
Fordi dopplersignalene påvirkes i lydsignal og spektrum av aterosklerotiske forandringer i 
arteriene kan disse i seg selv benyttes i diagnostikken av karsykdommer. Den mest vanlige 
bruken av enkle dopperappareter er imidlertid i måling av ankelblodtrykk og kalkulasjon 
av ankel arm indeks (AAI). Dette er beskrevet mer i detalj lengre bak. 
 
  
Ultralyd avbildning (B-mode skanning) 
Ultralydbildet i figuren viser et 2D bilde som gjerne kalles et B-mode skan, der B står for 
brightness. Dette er basisbilde ved ultralyd skanning. I figuren vises et tverrsnittsbilde av 
en utvidet abdominalaorta (aortaaneurisme). Et B-mode skan viser anatomien av 
strukturer in skanningsområdet (i dette tilfelle et sektorskan). Metoden går ut på å sende 
en ultralydpuls inn i vevet og deretter 
analysere det reflekterte ekko. I et B-
mode skan vil da strukturer som gir 
sterkere ekko framstå med en lysere 
gråtone (brightness). Prosessen 
utføres flere tusen ganger i sekundet. 
Visualiseringen skjer ved at ekkoet 
forsterkes og behandles elektronisk 
etter et bestemt system og vises på en 
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monitor. Moderne skannere har mange metoder for etterbehandling av signalet slik at 
bildet framstår visuelt best mulig med god oppløsning. 
 
Fargedoppler 
I fargedoppler modus måles dopplerskift over et aral i gråtonebildet, i stedet for kun langs 
en linje som ved spektral dopplermåling. I stedet for ett målevolum skapes et stort antall 
målevolum etter hverandre langs 
hver ultralydlinje. Dermed får man et 
todimensjonalt bilde av blodstrøms-
hastigheter i sanntid, på samme måte 
som B-mode bildet. 
Middelhastigheten i hvert punkt 
fargekodes, og fargedopplerbildet 
legges ovenpå B-mode bildet som 
dermed fungerer som et 
orienteringskart. Fargekodingen gjør 
at for eksempel turbulens lett vises, 
noe som er en indikasjon på unormal 
blodstrøm. Oftest lar man blodstrøm mot transduceren kodes rødt, fra transducer kodes 
blått og turbolens, som har stor spredning i hastigheter, framstå som grønt. De fleste 
skannere har imidlertid forskjellige fargekart som kan benyttes etter ønske.   
 
Farge dupleks skanning 
En kombinasjon av B-mode bilde og 
spektral doppler i et punkt i dette 
bildet kalles dupleks skanning. Ved å 
addere fargedoppler får man farge 
dupleks skanning (også kalt tripleks 
skanning ettersom framstillingen 
inneholder tre modaliteter). Dette er 
standard framstillingsmodus ved 
undersøkelser i dag, og dette vises i 
figuren. Enkelte skannere har 
automatisk framstilling av 
nøkkelopplysninger som underletter 
undersøkelsene. Skanbildet under 
viser maksimalhastighet i systole (PS) 
og endediastolisk hastighet (ED), viktige parametre ved undersøkelse av a. carotis. 
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PLETYSMOGRAFITEKNIKKER 
 
Når en gjenstand senkes ned i et kar som er breddfullt med vann vil et væskevolum 
tilsvarende gjenstandens volum renne ut. Dette er det opprinnelige måletekniske 
grunnlaget for en pletysmograf, som var et væskefylt kammer. Ordet pletysmograf 
kommer fra gresk: Pletys = det å være fyllt med, graphein = å skrive. Ved pletysmografi 
registreres altså volumforandringer i et organ eller kroppsdel som et uttrykk for 
måleområdets blodsirkulasjon eller væskesvelling. De kan være pulssynkrone, eller opptre 
i forbindelse med en avklemming av venesystemet (venøs okklusjons-pletysmografi). 
 
Det finnes 4 hovedtyper av ekte 
pletysmografer (figur):  
 
Vann- og luft-pletysmografer (A) måler 
volumforandringen direkte ved å registrere 
den fortrengte vann- eller luftmengde. 
Vannpletysmografi er en referansemetode 
som benyttes spesielt til vitenskapelige 
formål pga. sin nøyaktighet. Den er imidlertid 
noe tungvindt og er ofte forbundet med 
endel vannsøl. De blir følgelig sjeldent 
benyttet i klinikken. Luftpletysmografi 
benytter vi imidlertid svært mye. Figuren 
under viser vår luftpletysmograf som er 
utviklet av forfatteren. Målekamrene er her 
mansjetter som legges rundt ekstremiteter 
eller fingre og tær. Når volumet i 
ekstremiteten øker, fortrenges luft i 
mansjetten, trykket i mansjetten stiger og 
dette registreres i apparatet.  
 
 
Vi anvender pletysmografi ved 
sykdommer i både arterie- og 
venesystemet. Arterielle 
pulsvolum-kurver (se kurvene til 
høyre på figuren) gir nyttig 
informasjon i tillegg til ankeltrykk 
ved utredning av pasienter med 
arteriell insuffisiens. Størrelsen og 
konturen på kurven gir 
informasjon om grad av arteriell 
obstruksjon. 
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Man unngår med denne teknikken den underestimering av sykdom som er karakteristisk 
ved ankeltrykk-måling når arteriene har redusert kompressibilitet på grunn av 
mediasklerose (som resulterer i overestimering av ankeltrykk ved diabetes, se bak).  
 
Hos pasienter med mistanke om 
dyp venetrombose (DVT) kan 
pletysmografisk venetømnings-
test benyttes. Figuren under 
viser kurveforløp når vi benytter 
apparatet for å påvise DVT i 
beina.  Da anvender vi to 
mansjetter, en som registrerer 
volumforandring i leggen mens 
en mansjett på låret pumpes 
opp til et trykk slik at venene 
klemmes av mens arteriene 
forblir åpne (50 mmHg). Blod strømmer da inn i leggen men blir hindret fra å tømmes 
proksimalt - vi får venestuvning og leggvolumet øker. Etter ett minutt slippes luften ut av 
lårmansjetten og passasjen i underliggende vener blir fri. På den innebygde skriveren får vi 
da et raskt fall i leggvolumet hos en karfrisk person (Normal). Hos en person med 
blodpropp (Venøs obstruksjon) forsinkes imidlertid denne tømningen pga. hindringen som 
proppen representerer. Dette gir en flatere tømningskurve. Typisk er også at 
volumstigningen under manøvren er redusert, da leggvenene i utgangspunktet er utspilt 
som følge av økt venetrykk.   
 
Vi kombinerer alltid denne undersøkelsen med ultralyd kompresjonsundersøkelse. Vi kan 
dermed redusere bruk av venografi til et minimum, til de tilfeller der testene ikke er 
konklusive. 
 
Ved kvikksølv strain gauge pletysmografi (B) registreres volumforandringer ved hjelp av 
en silikonslange fylt med kvikksølv som legges rundt en ekstremitet. Når volumet øker vil 
kvikksølvstrengen øke i lengde samtidig som tverrsnittet avtar. Begge faktorene øker den 
elektriske motstanden. Ekstremitetens omkretsforandring blir så i apparatet omregnet til 
volumforandringer i henhold til Whitneys formel som sier at volumforandringer i et 
segment uttrykt i prosent er 2 ganger omkretsforandringer uttrykt i prosent.  
 
Impedanspletysmografi (C) registrerer ledningsevnen i en ekstremitet. Dette blir gjort ved 
at 4 elektroder plasseres rundt ekstremiteten. De ytterste elektrodene tilføres en 
høyfrekvent vekselspenning som genererer en elektrisk strømkrets gjennom beinet. Siden 
blodet er en elektrisk leder vil ekstremitetens elektriske ledningsevne variere i takt med 
det totale blodvolum i måleområdet.  
 
Fotopletysmografi er en femte metode som indirekte visualiserer perfusjonen i huden og i 
noen grad underliggende vev. Metoden baserer seg på registrering av reflektert lys når en 
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lyskilde plasseres på huden 
(se figur under). På grunn av 
blodets lysabsorbsjon i nær-
infrarødt område vil lyset 
variere i takt med 
blodmengde og pulsbølgene. 
Metoden registrerer primært 
mikrosirkulasjonen og kan 
benyttes til undersøkelser 
som beskrevet om laser 
doppler teknikk under. Den kan også gi et indirekte speilbilde av forhold i større kar som 
kommuniserer med måleområdet, for eksempel ved undersøkelse av venøs insuffisiens. 
Metoden benyttes utstrakt til overvåkning av perifer blodsirkulasjon etter operasjoner 
med måleprobe festet til finger eller tå.  
 
 
 

INVASIVE TRYKKMÅLINGER 
 
Mange vil hevde at den mest nøyaktige metoden til å gradere den hemodynamiske 
effekten av en arteriell stenose er å kvantitere trykkgradienten over stenosen (differansen 
i arterietrykk mellom trykket før- og etter stenosen) ved direkte intraarterielle 
trykkmålinger. Dette registreres under maksimal arteriolær vasodilatasjon framprovosert 
med intraarteriell injeksjon av papaverin. Papaverin etterligner økningen i blodføring som 
kommer under arbeidsbelastning. Under maksimal blodstrøm vil den hemodynamiske 
effekten av stenosen være størst fordi dannelse av turbulens og dermed energitap vil da 
være maksimal. En systolisk trykkgradient på mer enn 20 mmHg regnes som 
hemodynamisk signifikant. 
 
 
 

MIKROSIRKULASJON 
 
Med mikrosirkulasjon mener vi i denne sammenheng den del av kretsløpet som omfattes 
av arterioler, terminale arterioler/prekapillære sfinktere, arteriovenøse anastomoser, 
kapillærer, og venyler. Prinsipielt finner en denne strukturelle oppbyggingen i alle vev, selv 
om det er betydelig variasjon mellom ulike organer i mikrovaskulær struktur. Huden som 
er det lettest tilgjengelige organ for studier av mikrosirkulasjonen har visse særtrekk. På 
spesielt hender, føtter og panne finnes tallrike AV-anastomoser som kan sende blodet 
direkte fra arterie- til venesiden uten å gå gjennom kapillærene. Funksjonen er da 
temperaturavgift ved at huden varmes opp og fungerer som en radiator. Kun ca 10-20 % 
av perfusjonen til hud går da til nutrisjon. 
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Undersøkelse av mikrosirkulasjonen er sammenlignet med makrosirkulasjonen foreløpig 
forholdsvis lite utbredt i vanlig klinisk virksomhet. Dette er et paradoks, da de fleste 
pasienter med makrosirkulasjonsforstyrrelser har sine symptomer nettopp på grunn av 
sviktende eller forstyrret mikrosirkulasjon. I basalforskning og eksperimentell medisin har 
det i flere tiår vært tilgjengelig metoder for å studere mikrovaskulær perfusjon. For en 
rekke av disse metodene foreligger det nå omfattende dokumentasjon som gjør at de kan 
brukes i klinisk praksis. 
 
Laser doppler teknikk  
Ved laser doppler 
apparater sendes 
monokromatisk laserlys 
fra en laserdiode via en 
optisk fiber mot vevet. 
En del av lyset blir 
absorbert i vevet, en del 
blir spredd og blir fanget 
i nabofibre som leder 
dette til apparatets 
fotodetektorer hvor det 
gjennomgår en 
bearbeiding og analyse. 
Lys som treffer 
blodceller i bevegelse 
undergår en forandring i frekvens (dopplerskift), mens det lyset som treffer stasjonære 
strukturer forblir uforandret. Størrelsen av dette dopplerskiftet (perfusjonen) er beroende 
på antall blodceller og deres hastighet, men uavhengig av strømningsretningen. Dette er 
altså helt forskjellig fra ultralyd doppler teknikk, der dopplerskiftet ikke påvirkes av 
antallet ekko-partikler, men som påvirkes av blodstrømsretningen. 
 
Ingen laser doppler apparater kan i dag uttrykke fysiologiske verdier som for eksempel mL 
blod per min. og 100 g vev. Man benytter derfor ubenevnte verdier for perfusjonen som 
”laser doppler flux”, perfusjonsenheter (Perfusion Units, PU) eller endog apparatsignal i 
volt. For å sammenligne verdier er det derfor helt nødvendig å kalibrere laser doppler 
apparatene. Det svenske firma Perimed (www.perimed.se) gjorde dette mulig ved å 
kalibrere måleutstyret i en spesiell latexløsning.  
 
Ved bruk av laser doppler utstyr skal man være klar over at apparatet viser en viss 
minimumsverdi i vevet selv med opphevet blodstrøm. Dette kalles ”biologisk 0-verdi” og 
er mest sannsynlig forårsaket av Brownske bevegelser av celler i målevolumet. Denne 
verdien bør bestemmes (ved mansjettavklemming av tilførende arterier) og tas med i 
kalkulasjonen hvis man nøyaktig skal bestemme relative forandringer i perfusjonen. 
 

http://www.perimed.se/
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I kliniske sammenhenger er vi ofte mest interessert i svar av typen "hvor godt sirkulert er 
dette vevet". De fleste metodene vi bruker registrerer hendelser i svært små målevolum. 
Vurdering av perfusjonsnivå f.eks med laser doppler teknikk, kan ikke baseres på en 
måleverdi alene. Dersom man flytter laser doppler proben noen få mm og leser av 
måleverdien vil man finne at denne kan variere mye. Dette skyldes at hud (så vel som 
andre vev) oppviser en betydelig spatial variasjon i perfusjon, og variasjonen har derfor 
ikke noe med unøyaktighet eller upålitelighet ved metoden å gjøre. For å omgå dette 
problemet må det foretas repeterte målinger og basere perfusjonsanslaget på 
gjennomsnittet av disse. Det er gjort statistiske studier på hvor mange målinger man må 
gjøre for å få en akseptabel presisjon (± 10 %), og for laser doppler i hud ligger dette på 5 
til 6 repeterte målinger. Disse anslagene vil imidlertid variere med hvilken type måleprobe 
man benytter. For å redusere effekten av denne variasjonen har Perimed utviklet en 
integrert måleprobe der man samtidig måler perfusjonen i 7 punkter på en 30 mm2 flate 
som midles til ett signal. 
 
En annen måte å sikre seg best mulig reliabilitet på er å bruke relative måleverdier. Det vil 
si at en gitt måleverdi relateres til en annen verdi på samme sted på samme pasient under 
samme undersøkelse, for eksempel i forbindelse med ”provokasjonsmanøvre”. Figuren 
under viser tester vi benytter ved våre laboratorier, og hvilke fysiologiske variabler vi 
undersøker med testene. 
 

 
 

 Reaktiv hyperemitest. Tiden før blodsirkulasjonen kommer tilbake i tå eller fot 
etter en mansjettindusert arteriell okklusjon på 3 min. indikerer grad av arteriell 
obstruksjon i arterier proksimalt for målestedet. En lang ”flux reappearance time” 
indikerer betydelig obstruksjon. 
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 Veno-arteriolær refleks (VAR). Senking av en ekstremitet mer enn 30 cm under 
hjertehøyde initierer lokal VAR med 30-50 % reduksjon i lokal perfusjon. 
Manglende respons kan indikere blokkade av lokale nervebaner eller manglende 
evne til vasokonstriksjon i lokale arterioler. 

 Kuldeprovokasjonstest. Kjøling av en hånd i 15 °C vannbad i 2 min. utløser en 
vasospasme i hånden som normalt gir seg 5-10 min. etter at hånden tas opp og 
tørkes. En vasospasme som varer vesentlig lengre indikerer kuldeindusert 
vasospastisk tilstand (for eksempel Raynauds syndrom). 

 Kontralateral kjøling. Kjøling av kontralateral hånd gir normalt en smerteindusert 
vasokonstriksjon. Manglende respons kan tyde på patologi i nervus sympaticus 
eller manglende evne til vasokonstriksjon i lokale arterioler.  

 Dyp inspirasjon gir normalt en vesentlig perifer vasokonstriksjon (ofte kalt 
”dykkrefleks”). Manglende respons kan tyde på patologi i nervus sympaticus eller 
manglende evne til vasokonstriksjon i lokale arterioler. Responsen blir svakere hvis 
blodårene i fingre i utgangspunktet er vasodilatert, for eksempel ved økt 
kroppstemperatur. 

 Lokal respons på oppvarming av måleproben (krever prober som kan varmes). 
Økning av probetemperatur til 40-45 °C gir normalt en betydelig økning i lokal 
hudperfusjon. Manglende respons tyder på redusert karreaktivitet (finnes blant 
annet ved sklerodermi og andre bindevevssykdommer) 

  
 
 
Transkutan oksygentensjonsmåling (TCpO2)  
TCpO2 ble i klinikken først anvendt innen neonatalmedisin for å overvåke arteriell 
oksygentensjon. Normalt varmes den polariografiske elektroden til en  temperatur på 45 
°C. Dette gir en lokal hyperemi og forandrer egenskapene i huden som underletter 
diffusjon av oksygenmolekyler gjennom huden og måleprobens membran. Studier har vist 
at TCpO2-verdien korrelerer med antall perfunderte kapillærer i huden under måleproben. 
Verdien kan dermed på en måte uttrykke ”vevets vitalitet”, og er blant annet benyttet til å 
antyde amputasjonenivå 
der man kan forvente 
tilhelning (TCpO2  > 20 
mmHg) og sannsynlighet 
for sårtilheling ved 
arterielle sår. Men fordi 
slike prosesser er 
beroende på multiple 
forhold skal man være 
forsiktig med bastante 
konklusjoner. 
 
 Prinsippet for vanlig 
benyttede hudprober er vist i figuren. En sentral platina- eller gullelektrode er forbundet 
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med en sølv ringanode via en elektrisk krets og påført en spenning. Dette skaper en 
elektrisk strøm i kretsen som er proporsjonal med antall oksygenmolekyler som passerer 
over membranen og som elektrokjemisk reduseres i en elektrolyttvæske bak membranen. 
I tillegg inneholder måleproben et varmeelement. 
 
Målingene kan benyttes som enkeltverdier av TCpO2 eller i forbindelse med 
provokasjonstester, for eksempel reaktiv hyperemitest som nevnt over, eller ved 
inhalasjon av 100 % O2. Vi finner kombinasjonen av laser 
doppler teknikk og TCpO2 spesielt verdifull. Med laser 
doppler utstyr kvantiteres perfusjonen i underliggende 
vev (kapillærer, arterioler, AV-anastomoser, venyler) 
mens TCpO2 uttrykker diffusjon av O2 i vevet (fra 
kapillærene). Sammen bidrar de til å øke vår forståelse 
av sirkulatoriske forhold i hud og subkutant vev. Og det 
var nettopp kombinasjonen av disse som gjorde at vi 
kunne avdekke de spesielle sirkulatoriske forhold ved 
tilstanden erytromelalgi - en tilstand som kjennetegnes 
ved intermitterende brennende smerter, høy 
hudtemperatur og erytem i ekstremitetene (se foto).    
 
 
 
Kapillær mikroskopi 
En rekke studier har vist tilstanden til kapillærene i huden har en prognostisk verdi for 
vurdering av utgangen i et iskemitruet område. Morfologien til kapillærene kan relativt 
enkelt beskrives ved hjelp av en binokulærlupe med forstørrelse 40-60x. I tillegg trengs en 
lyskilde med et blåfilter foran (for at 
erytrocyttene skal framstå mørke med god 
kontrast mot vevet rundt) samt silikonolje 
som anbringes på huden for at denne skal 
framstå mer transparent.  
 
Figuren viser et oppsett med tre eksempler på 
funn. Vi deler inn i 3 stadier: A, B, og C, som 
foreslått av Bengt Fagrell. A. Normalt finner 
man 2-3 kapillærløkker som framstår som 
kommaer innen hvert hudpapilleområde. Med 
en sådan tilstand er det mindre enn 5 % 
sannsynlig for nekrose. I stadium B finner man 
utydelige, diffuse kapillærer (som tyder på 
perikapillært ødem) eller kapillærer med 
blødninger. I dette stadium er det mer enn 10 
% sannsynlighet for nekrose. I stadium C ser 
man så godt som ingen kapillærer. Dette betyr ikke at kapillærene er borte, men at de kun 



 13 

er perfundert av plasma, og dermed har svært liten evne til oksygentransport. I dette 
stadium er det mer enn 90 % sannsynlighet for vevsnekrose. 
 
 
 

UNDERSØKELSE AV TRANSKAPILLÆR VÆSKEBALANSE  
  

Metodologiske aspekter  
Kapillærveggen fungerer som en membran, og har høy permeabilitet for molekyler mindre 
enn ca. 10.000 Dalton. I praksis er det derfor bare plasmaproteiner som er impermeabel 
og har osmotisk effekt over kapillærveggen. Dette benevnes kolloidosmotisk eller onkotisk 
trykk, og er i størrelsesorden 20-35 mmHg i normalt humant plasma. Ernst Starling (1866-
1927) var en av de første som beskrev plasmaproteinenes rolle i væskeutveksling over 
kapillærveggen. Ifølge Starling ble den transkapillære væskebalanse opprettholdt av en 
filtrerende hydrostatisk kraft balansert av en absorberende kolloidosmotisk kraft. 
Filtrasjon av væske over kapillærveggen kan sies å være et produkt av nettofiltrasjon og 
veggfaktorer (dvs fysiologiske egenskaper til kapillærveggen).  
  
Disse forhold kan beskrives ved likningen:  
  

F = CFC((Pc - Pi) - (COPpl - COPi))   
  
der F=netto filtrasjon, CFC (Capillary Filtration Coefficient)=produktet av kapillært 
overflateareal og kapillær hydraulisk konduktivitet (vanligvis uttrykt som filtrert 
væskemengde pr minutt, pr 100 gram vev og mmHg trykkøkning), Pc=kapillærtrykk (dvs 
hydrostatisk trykk i kapillærene), Pi  = hydrostatisk 

trykk i interstitiet,  = refleksjonskoeffisient for 
plasmaprotein (som er tilnærmet lik 1.0 i 
subkutant vev, dvs at kapillærveggen er tilnærmet 
ugjennomtrengelig for plasmaproteiner), COPpl 
=kolloidosmotisk trykk i plasma, og COPi = 
kolloidosmotisk trykk i interstitiet.  
Da grunnlaget for denne likningen ble lagt av 
Starling har den fått navnet "Starlings likning", selv 
om han aldri skrev likningen i denne formen.   
  
Figuren til høyre gir en skjematisk framstilling av 
"Starling"-kreftene. Normalt er lymfetansport lik 
netto kapillær filtrat (F). Hvis F blir større enn 
lymfetansporten oppstår ødemer i vevet.  
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Registrering av "Starlingkomponentene"  
Komponentene i Starlings ligning kan registreres med forskjellige metoder. Under er kort 
beskrevet de metodene vi benytter. Det vises til figuren under.  
 
CFC  
Kapillær filtrasjonskoeffisiens kan estimeres ved hjelp av pletysmografisk teknikk (figur D). 
Vi benytter venøs okklusjon strain gauge pletysmografi, med registrering av leggvolum 
under mansjettokklusjon av venene på låret (figur).  Etter en initiell fylning av venene vil 
volumkurve-stigningen avta i løpet av et par minutter.  Etter ca. 3-4 minutter får man en 
lineær, sekundær stigning i leggvolumet som skyldes filtrasjon av væske ut i vevet. Denne 
kan kvantifiseres som mengde væske filtrert ut pr. min., pr. vevsvolumenhet og pr. mmHg 
økning i filtrasjonstrykk (CFC: ml/min x 100g x mmHg).  
  
Kolloidosmotisk trykk  
For å måle det kolloidosmotiske trykk i vevsvæsker, benyttes et kolloidosmometer. Figur C 
viser utstyr utviklet av forfatteren. Prinsippet for et kolloidosmometer er å simulere en   
kapillærvegg, slik at man måler det kolloidosmotiske trykk en gitt væske ville hatt over 
kapillærveggen. Mellom væskeprøven og en transducer som kan måle trykk plasseres en 
semipermeabel membran samt en referansevæske (f.eks. fysiologisk saltvann). Proteiner i 
målekammeret trekker væske ut fra referansekammeret. Ved likevekt har man i 
referansevæskekammeret et subatmosfærisktrykk, som kan måles ved hjelp av 
transduceren. Dette trykket tilsvarer det kolloidosmotiske trykk i væskeprøven.  
  
Væskeprøve kan skaffes blant annet ved såkalt veke-teknikk (figur A). Man syr nylonveker 
inn slik at mesteparten av tråden blir liggende i subkutant vev. Man tenker seg da at 
proteiner og ekstracellulær væske vil bli transportert inn i veken, slik at det etter en stund 
vil innstilles en osmotisk likevekt mellom vekevæske og interstitiet omkring. Etter 
ekvilibrering i ca. en time tas de ut og man klipper bort endene av vekene som ikke har 
ligget i subkutis. Deretter overføres vekene umiddelbart til reagensglass som er fylt med 
flytende parafin (for å hindre fordampning). Glassene sentrifugeres slik at vekevæsken 
samles i bunnen. Vekevæsken kan nå suges ut i et hematokrittrør. Kolloidosmotis trykk i 
vekevæsken bestemmes i kolloidosmometeret.   
I senere år har vi skaffet interstitiellvæske med såkalt blistermetode, der vannblemmer 
med væske som lett kan høstes dannes ved hjelp av undertrykk. Figur B viser utstyr 
utviklet av forfatteren.  
  
Vevstrykk  
Vevstrykk (Pif) kan registreres med "veke-i-nål"-teknikk (figur E).  Til målingen benyttes 
nåler forsynt med et sidehull og fylt med en bomulls- eller nylontråd.  Sidehullet er laget 
for å gi god kontakt med interstitiellvæsken, og tråden sikrer at vev ikke tetter igjen hullet 
ved at det foreligger mange mikrokanaler der væsketransport kan foregå. Utstyret 
benyttes til registering i subkutant vev eller muskel.  Normalverdier i subkutant vev i 
underekstremitetene er ca. -1.0 mmHg, mens trykket i muskellosjene i horisontalt leie er 
ca. 2-4 mmHg.  
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Illustrasjonen viser teknikker som kan benyttes til undersøkelser av transkapillær 
væskebalanse i vev.  
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UNDERSØKELSER AV VENØS INSUFFISIENS 
 
Den viktigste årsak til venøse leggsår er høyt hydrostatisk trykk i venene, oftest i form av 
manglende trykkfall under gange (ambulatorisk venøs hypertensjon).  Sammenhengen 
mellom øket venetrykk og leggsår er ikke helt klarlagt, men en rekke studier indikerer at 
øket trykk i seg selv leder til forstyrrelser i mikrosirkulasjon og interstitium og således 
dannelse av sår. 
 
Normalt ledes blod fra ekstremitetene gjennom de dype venene.  Veneklaffer sørger for at 
denne transporten er enveis uten refluks. Fra overfladiske vener strømmer blodet til  dype 
vener primært via perforantvenene, men under arbeid kan også blodet gå proksimalt i 
overfladiske vener.  
 
Det er flere mekanismer som driver blod gjennom venesystemet. Den viktigste under 
muskelaktivitet er de forskjellige venepumpe-systemene i underekstremitetene.  I ro 
drives blodet hovedsaklig av trykket forårsaket av hjertets aktivitet ("vis-a-tergo" 
blodstrøm) og trykkvariasjoner i torax og abdomen pga. respirasjonsbevegelsene.   
 
Det venøse pumpesystem i underekstremitetene består av en rekke pumper koblet i serie 
og parallell. Funksjonelt kan disse deles i tre hovedmekanismer: Muskel-pumpe, 
"stempel"- pumpe og fot-pumpe (se figuren).  
 
Muskel-pumpe systemet er det 
mest kjente. Det består av 
muskler omsluttet av en 
uettergivelig felles fascie og som 
blir drenert av vener med 
veneklaffer. I leggen finnes fire 
muskellosjer: fremre-, laterale-, 
dype- og overfladiske bakre 
losjer.  Muskelpumpen aktiveres 
hovedsaklig av muskelkontrak-
sjon, men passiv strekking kan 
også øke intramuskulært trykk 
og dermed fremme pumping. 
Når musklene kontraheres 
(systole) presses veneblodet ut 
fra muskellosjen i proksimal 
retning pga. veneklaffene. I 
avslapningsfasen (diastole) fylles 
venene fra arteriesiden og fra 
overfladiske vener, mens refluks 
fra proksimale avsnitt forhindres 
av veneklaffer. 
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"Stempel"-pumpen er lokalisert til distale del av leggens bakre muskelgrupper. Den 
aktiviseres ved dorsifleksjon av ankelleddet, idet muskelmasser blir strukket ned langs en 
stadig smalere fascielosje. Denne bevegelsen ligner en stempelbevegelse som presser blod 
proksimalt ut fra muskelvenene.  
 
Fot-pumpen. I fotens plantarvener finnes et potent pumpesystem som ikke aktiviseres av 
muslkelaktivitet men av fotens trykk mot underlaget. Det er ikke direkte trykk mot venene 
som er den sentrale mekanismen, men strekking av venesegmenter som er festet mellom 
basis av 4. metatars og mediale malleol. Fotens form er bueformet når den holdes opp, 
men rettes ut når den presses mot underlaget. På den måten øker avstanden mellom tær 
og hel, venesegmentene strekkes og blodet presses proksimalt. 
 
Under gange medvirker alle 
pumpesystemene til at 
blodet drives mot hjertet 
ved at venetrykket 
forbigående økes under 
muskelsystolen.  Samtidig 
reduseres venetrykket under 
muskeldiastolen slik at 
middeltrykket i vener ved 
ankelen reduseres fra ca. 80 
mmHg i stående stilling til 
ca. 30 mmHg under gange 
(ambulatorisk venetrykk, AVT, se figuren).   
 
Venøs dysfunksjon kjennetegnes normalt ved klaff-insuffisiens i perforanter, overfladiske- 
eller dype vener, eller en kombinasjon av disse.  Effekten av denne dysfunksjonen på 
ambulatorisk venetrykk varierer, beroende på grad og lokalisasjon av dysfunksjonen.  
Figuren over viser typiske middeltrykk kurver fra overfladiske vener ved ankelen hos 
karfriske (A), pasienter med overfladisk insuffisiens 
(B), dyp venøs insuffisiens (C) og avløpshindring pga. 
DVT (D).  Isolert perforantinsuffisiens vil i seg selv 
ikke gi nevneverdig forandring i trykkprofilen.  
Venetrykk registrering er således ikke egnet til å 
påvise eventuell dysfunksjon i perforantene.  
 
Etter avsluttet muskelaktivitet stiger venetrykket 
langsomt til utgangsverdien som følge av blodstrøm 
fra arteriesiden hos karfriske. Denne perioden kalles 
"recovery tid" (RT), og er ca. 20-30 s.  RT forkortes 
ved klaffinsuffisiens pga. refluks i venene.  Forhøyet 
AVT og redusert RT kan benyttes diagnostisk i 
utredningen av pasienter med venøs insuffisens. 
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Sentralt i denne undersøkelsen er trykkmåling under gange kombinert med avklemming 
av overfladiske vener. Hvis en patologisk trykkprofil normaliseres (“2” i figuren over) 
under overfladisk avklemming (enten med en finger eller mansjett pumpet opp til et trykk 
på 60 mmHg) ligger svikten i det overfladiske venesystem.  Manglende normalisering 
tyder på dyp venøs insuffisens. 
 
Refluks i venesegmenter kan registreres med ultralyd 
Doppler apparat eller helst med farge dupleks 
skanning. Farge dupleks har fordel over enkelt 
Dopplerapparat ved at man har bedre oversikt over 
hvor undersøkelsen foretas. Ved de mest vanlige 
Dopplerapparatene har man ikke kontroll over 
måledybden. Dermed kan to vener som begge ligger i 
ultralyd-retningen ikke skilles og lett gi feiltolkninger. 
Ved ultralyd skanning vil B-mode bildet vise 
lokaliseringen. 
 
Undersøkelsene foretas helst ståenede med det 
aktuelle benet lett flektert i kneet. Områder som 
egner seg for undersøkelse er det sapheno-femorale 
område, saphena magna og v. poplitea.  
 
Undersøkelsen kombineres alltid med 
provokasjonsprosedyre (Valsalva manøver, fjerning av distal kompresjon, enten foretatt 
manuelt eller med mansjett-system som vi benytter ved våre laboratorier). 
 
En reflukstid på over 0,5 s (se figuren) regnes som patologisk. Ved mange senter har 
denne metoden erstattet venografi ved utredning av pasienter med venøs insuffisiens.  
Vi mener at en kombinasjon av venetrykkregistrering og farge dyplex skanning er optimal i 
undersøkelse av denne pasientgruppen. En innsikt i patofysiologien er imidlertid helt 
nødvendig for å kunne utføre korrekt og tolke disse undersøkelsene. 
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I denne gjennomgåelsen er belyst de viktigste målemetodene som vi benytter ved våre 
sirkulasjonsfysiologiske laboratorier. Metodene erstatter ikke en god klinisk undersøkelse, 
men kan kvantifisere sykdommen og er viktig for å skille sykdomsbilder som tilsynelatende 
er like. Kvantifisering av blodstrømsparametre gjør at man objektivt kan vurdere resultat 
av behandling med operasjon, medikamenter eller annen terapi.  Nøyaktigheten til 
metodene er imidlertid i stor grad avhengig av undersøkerens interesser innen 
hemodynamikk og innsikt i disse metodene. 
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Enkelt å utføre - men pass på feilkildene 
 

Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Oslo Vaskulære Senter 
Oslo universitetssykehus, Aker.    einar.stranden@medisin.uio.no 

 
Til tross for stadig utvikling av nye undersøkelsesmetoder, er måling av ankeltrykk og 
beregning av ankel/arm indeks (AAI = systolisk ankeltrykk / systolisk armtrykk) fortsatt en 
kjernemetode i ikke-invasiv utredning av pasienter med perifer aterosklerotisk sykdom 
(PAS). Metoden har også fått betydning som et epidemiologisk verktøy for studier av 
sykdomsutvikling, og i oppfølgning av pasienter med symptomgivende PAS. Redusert AAI 
trenger imidlertid ikke være forbundet med symptomer. Videre har en rekke studier vist 
at lav AAI er en risikomarkør for andre kardiovaskulære tilstander som hjerteinfarkt og 
hjerneslag. I noen tilfeller vil AAI være til god hjelp for å avkrefte mistanke om PAS der 
andre tilstander, for eksempel spinalstenose, gir symptomer som kan forveksles. 
 
Målingen er lett å utføre og krever kun et blodtrykksapparat og et enkelt ultralydapparat 
(dopplerapparat) som vist under. Ved blodtrykksmåling med dopplerteknikk er det kun 
systoliske trykk som kan registreres. Dette er i seg selv ingen begrensning, da det er 
reduksjon i det systoliske blodtrykket som er karakteristisk distalt for en arteriell 
obstruksjon. Undersøkelsen kan lett gjennomføres i allmennpraksis. 
 
Man finner normalt en god korrelasjon mellom AAI og grad av arteriell obstruksjon, enten 
denne er vurdert angiografisk eller fra pasientens subjektive plager. Pasienter med 
intermitterende klaudikasjon har vanligvis AAI i området 0,5-0,8, mens pasienter med 
kritisk iskemi har AAI < 0,5. Det kan imidlertid være betydelig overlapping i AAI mellom 
gruppene. Hos pasienter med kritisk iskemi vil ankeltrykk (<50 mmHg) eller tåtrykk (<30 
mmHg) imidlertid korrelere bedre med symptomer, viabilitet og behandling enn AAI. 
Dette forstår man etter som det er det lokale perfusjonstrykket som driver blodet 
gjennom vevet. Et ankeltrykk på 50 mmHg er vanligvis så vidt nok for å gi adekvat 
perfusjon i foten i hvile. Hvis armtrykket er 100 mmHg vil da pasienten ha en AAI på 0,5. Er 
armtrykket 200 mmHg vil indeksen være 0,25, mens vevets tilbud er nøyaktig det samme. 
Så hos pasienter med sterkt nedsatt blodsirkulasjon i beina, spesielt der det er mistanke 
om kritisk iskemi, skal ankeltrykket alltid noteres i tillegg til AAI. 
 

Prosedyre 
 Pasienten hviler i horisontalt leie 5-10 min. før måling. 

 Blodtrykksmansjett anbringes ved ankelen, like proksimalt for malleolene. Bredden 
på mansjetten bør være minst 40 % av omkretsen. Ved ankelen kan vanligvis 
standard arm-mansjett benyttes, men ved måling av leggtrykk i tykke legger og 
spesielt trykket i lårarterie (fig. 6), må bredere mansjett anvendes. 

 Sengen/benken justeres slik at midtpunkt av ankel kommer i hjertehøyde (evt. legg 
pute under ankel). 
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 Ultralydgel legges på huden der måling foretas.  

 Dopplerapparateds målesonde plasseres over 
arteria dorsalis pedis (fig. 1) med en vinkel på 45-
60° mot huden. Tidvis finnes signalet noe mer 
distalt enn på fotoet. Unngå å presse hardt mot 
huden, spesielt ved lave arterietrykk da arterien 
lett komprimeres. Målesonde med frekvensen 8 
MHz er normalt ideelt for ankeltrykkmålinger. 
Apparat med målesonde for fosterundersøkelser 
skal ikke benyttes.  

 Mansjetten inflateres over trykket der 
arteriesignalet opphører. Hvis signalet ikke 
opphører ved 250-300 mmHg, kan dette skyldes 
inkompressible arterier (diabetes), ødem eller for 
smal mansjett. 

 Mansjetten deflateres langsomt, og trykket 
avleses når man hører jevne arteriesignaler. 
Trykket tilsvarer systolisk blodtrykk i arterien 
under mansjetten.  

 Blodtrykket måles også i arteria tibialis posterior 
(fig. 2).  

 Det høyeste trykket av de to benyttes til 
beregning av ankel/arm indeks (AAI). 

 Ved manglende dopplersignaler kan man tidvis 
finne arteriesignaler mellom 1. og 2. tå (fig. 3). 
Man unngår å komprimere arterien ved å holde i 
kabelen. 

 Armtrykket måles med dopplerteknikk som ved 
ankelen. Midtpunktet av mansjetten skal være i 
hjertehøyde. Dopplersonden plasseres over 
arteria radialis (fig. 4), alternativt over arteria 
brachialis (fig. 5). For øvrig bestemmes systolisk 
armtrykk på samme måte som for ankeltrykk. 

 
 
AAI kalkuleres etter formelen:   
 

AAI = systolisk ankeltrykk / systolisk armtrykk 
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Tolkning av AAI 
 
  0,9 - 1,3: Normalt. 
>1,3: Kan tyde på inkompressible arterier (ikke pålitelig måling).  
<0,9: Arteriell insuffisiens sannsynlig. 
<0,5: Uttalt arteriesykdom. Pasient henvises for videre utredning. Ankeltrykk <50 mmHg 
er forenlig med kritisk iskemi, og fordrer snarlig vurdering av 
karkirurg/sirkulasjonsfysiolog.  
 
Måling av trykk i flere segmenter (ankel, legg og lår), 
kan gi informasjon om lokalisering av mest uttalt 
arteriell obstruksjon (fig. 6). Et stort trykkfall på lårnivå 
tyder på proksimal obstruksjon (pil, fig. 6A), mens figur 
6B indikerer mer distal aterosklerotisk sykdom. Tallene 
indikerer indeks ved hhv. ankel, legg og lår. 
 
 

Feilkilder og viktige momenter ved AAI  
 
Til tross for at måling av ankeltrykk og beregning av AAI vanligvis er teknisk lett å 
gjennomføre, finnes det forhold som må påaktes: 
 

 Hos pasienter med diabetes vil en kalsifisering av leggarteriene (media-sklerose) 
kunne resultere i stive karvegger. Dette hindrer eller begrenser kompresjon av 
arterien under mansjetten, som dermed må inflateres til et høyere trykk enn det 
som normalt ville okkludere arterien. Dermed overestimeres arterietrykket, av og 
til i betydelig grad. I slike tilfeller kan systolisk tåtrykk, pulsvolumkurver fra 
pletysmograf eller elevasjon av ekstremiteten være avklarende. 

 

 Det er viktig å understreke at ”ankeltrykket” er blodtrykket i arterien under 
mansjetten og ikke der dopplerproben plasseres. Hos pasienter med signifikante 
obstruksjoner i leggarteriene vil trykket kunne reduseres betydelig langs leggen. I 
tilfeller der mansjetten anlegges proksimalt på leggen for å unngå områder med 
sår vil underestimering av sirkulasjonssvikten i sårområdet kunne forekomme. 
Dette kan også få negative konsekvenser i tilfeller med blandet arteriell og venøs 
insuffisiens, der trykkmålingen danner grunnlag for beslutning om pasienten kan få 
kompresjonsbehandling for sin venøse lidelse.  

 

 Ved kliniske tegn på PAS vil AAI > 0,9 i hvile ikke nødvendigvis ekskludere sykdom. I 
slike tilfeller må det gjennomføres en arbeidsbelastningstest, helst gange på 
tredemølle, men gange i trapp eller knebøyninger kan også benyttes. Hensikten er 
å øke blodføringen i ekstremitetsarteriene. Arterielle obstruksjoner vil da kunne 
avdekkes ved at det dannes turbulens og trykkfall etter stenosen. Et fall i AAI 
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umiddelbart etter arbeidsbelastning på 0,15 eller mer regnes som diagnostisk for 
PAS. 

 

 Ved beregning av AAI benyttes vanligvis trykket i den av de to arteriene arteria 
dorsalis pedis eller arteria tibialis posterior som er høyest. Hos pasienter med en 
åpen leggarterie og de andre leggarteriene okkludert eller med betydelig 
aterosklerose, vil man ved AAI kunne overse at deler av ekstremiteten kan være 
betydelig underperfundert og således vil kunne ha øket tendens for trykksår. Dette 
er også en av grunnene til at Schröder og medarbeidere har foreslått å benytte det 
laveste av de to trykkene ved ankelen i beregning av AAI. 

 

 Arteriell insuffisiens kan også opptre i overekstremitetene, med redusert blodtrykk 
i a. brachialis til følge. Dette kan oppdages ved bilateral blodtrykks-måling. En 
underestimering av armtrykket forårsaker overestimering av AAI.  

 

 Ved registrering av armtrykket bør ultralyd dopplerteknikk benyttes også her. Ved 
å anvende auskultasjonsmetode på armen og dopplerteknikk på foten kan det 
oppstå unøyaktighet idet grenseverdien for systolisk trykk kan defineres forskjellig. 

 
Schröder F, Diehm N, Kareem S et al. A modified calculation of ankle-brachial pressure index is far 
more sensitive in the detection of peripheral arterial disease. J Vasc Surg 2006;44:531-536. 

 
 
 
 



Ultrasound - Physical principles and equipment. 
Doppler, 2D and 3D ultrasound, duplex and colour duplex. 
 
Einar Stranden, Department of Vascular Diagnosis and Research, Aker 
University Hospital, 0514 Oslo, Norway. 
 
Sound waves are pulsating pressure waves. Sound waves above audible, e.g. above 20 000 
Hz, are termed “ultrasound”.  They propagate through various media in the form of a 
pulsating pressure wave, i.e. a cyclical alteration between higher and lower particle densities. 
The sound is characterized by: 

• Intensity, i.e. sound pressure or pressure 
amplitude. 

Distance

Distance

Pr
es
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re

Compression Decompression

• Frequency, i.e. number of oscillations 
per second (Hz). Audible sound is 
between 20 and 20000 Hz. Medical 
ultrasound is normally ranging between 
2-10 MHz (Mega Hz = million Hz), 
although intravascular ultrasound 
(IVUS) equipment may use ultrasound 
frequencies up to 30 MHz.  

• Wavelength (λ), i.e. distance between 
two adjacent maximum or minimum 
sound pressure levels.  

 
 
An important property of the medium where the sound propagates is the sound velocity (c). In 
air this is 340 m/s, in water 1500 m/s. Human tissue is similar to water and the sound velocity 
is approximately 1540 m/s. The wavelength is the ratio between velocity and frequency (f): 
 λ = c/f. For medical ultrasound in human tissue λ is 0.15 – 0.75 mm (for audible sound λ is 
between 2 cm and 20 m), dependent on the frequency used.  
 
Ultrasound energy is generated by the use of piezoelectric ceramics with electric wires on 
each side (transducer).  The ceramic is compressed and expanded in parallel with an applied 
oscillating voltage, and thus acts like a loudspeaker. On the other hand, if the ceramic is 
compressed and expanded by a sound wave, a voltage is generated, and the ceramic acts as a 
microphone. 
 
 Transducer

Objects

Ultrasound image

Fo
cu

s

Resolution 
Resolution is the ability to detect 
details. In an ultrasound system there 
is a clear distinction between axial 
(along the sound wave) and lateral 
resolution (90° to the sound wave). 
The illustration indicates the relation 
between some circular objects (shown 
to the left), and the ultrasound image.  
Axial resolution is usually higher than 
lateral. It is dependent on the 



frequency of the emitted ultrasound (the higher frequency, the more detailed image), but 
independent on depth of the measurement. Lateral resolution is dependent on wavelength and 
probe size, and decreases (lateral point-size increases) with increasing depth, as indicated in 
the illustration. Consequently, the ultrasound image is sharpest in the focus area of the 
transducer (which can be adjusted according to the need of the investigation), and gets more 
blurred in larger depths.  
 
 
Signal attenuation 
The signal intensity depends on the attenuation of the ultrasound energy as it passes through 
the tissue. The attenuation is dependent on reflection, scattering and absorption. 
 
Reflection: A sound wave hitting a medium with different acoustical impedance (acoustical 
impedance: how easy the sound wave travels within the medium) than soft tissue may be 
reflected. The greater the difference in impedance, the stronger is the reflection. This happens 
against bone and air (e.g. bowel gas). Ultrasound gel is used during the investigations to avoid 
total reflection of the ultrasound when moving from air to the skin surface. 
 
Scattering: When a reflecting object is small compared to the wavelength it will scatter a 
portion of the wave energy in all directions. As scattering is proportional to the 4th power of 
the frequency, the attenuation increases steeply with increasing frequency.  
 
Absorption: As the sound wave travels through tissue some of the energy is converted to heat 
by absorption. Absorption is proportional to the 1st power of the frequency. 
 
The selection of a specific frequency for various diagnostic procedures always involves a 
compromise between the optimal ultrasound penetration depth (lower frequency - higher 
penetration depth), and the ability to identify relevant tissue changes (higher frequency - 
better sharpness or resolution). For cardiology and abdominal examinations, transducers with 
frequencies between 2.5-3.5 MHz are chosen. For obstetrics are 3.5-5.0 MHz, and for 
peripheral vessel examinations are 5.0-10.0 MHz normally preferred. 
 
 
The Doppler principle 
When a detected object has a movement relative to the transducer, the frequency of the 
received ultrasound is different from the emitted: A higher frequency if the movement is 
towards the transducer, and a lower if the movement is away from the transducer. This change 
in frequency is called Doppler-shift (∆f) and is described by the equation: 
∆f = 2 fe⋅v⋅cos θ / c, where fe is the emitted frequency, v is the velocity of the moving objects 
(usually RBCs in circulating blood), θ is the angle between the ultrasound beam and the 
vascular axis, and c is the speed of sound in the tissue (approximately 1540 m/s). When using 
pencil-probe Doppler, θ is usually not known and may represent an error in determining the 
blood velocity.  In duplex scanners, however, θ is compensated by visual angle-correction, 
and the velocity calculation is thus more accurate. 
 
Cheap, “pocket Doppler” units are usually continuous wave (CW) Dopplers. In these, the 
transducer includes two piezoelectric elements, one that continuously emits ultrasound, 
whereas the other continuously is detecting sound waves. CW Dopplers has no range 
resolution, and cannot distinguish between signals from different vessels lying along the path 
of the beam.  



Pulsed wave (PW) Doppler systems 
are used to detect blood velocities at 
specific depth. Using only one 
piezoelectric element, the transducer 
functions alternatingly as transducer 
and receiver. By electronically 
selecting the length of the time 
interval between the transmitting 
pulse and the “listening” phase, 
signals at a given depth in tissue is 
selected. This region is called sample 
volume or range cell. The sample 
volume size is variable, and is 
determined both by the 
characteristics of the ultrasound beam and by the duration of the ultrasound pulse. Shorter 
pulse length (shorter “packets”) during the transmission phase results in a smaller sample 
volume, with a corresponding increase in the axial resolution. 
 
 
Ultrasound modes 
 
Colour-flow duplex (CD) scanning  

Spectral Doppler

Colour
flow im.

B-mode

CD scanning is a direct non-invasive 
technique and includes 3 modalities: 
real-time B-mode (brightness mode) 
image, Doppler velocity spectrum 
(usually PW) and colour-coded flow 
information of blood velocity 
superimposed the B-mode image. 
The technique provides both 
anatomical and physiological 
information, and has become the key 
instrument in vascular laboratories.  
 
Colour coding has the advantage 
over plain duplex (B-mode + spectral Doppler) that it aids rapid identification of arteries, and 
specifically areas of stenoses and obstructions with flow disturbances. Atherosclerotic plaques 
are identified by the presence of calcification or increased echogenecity. Stenoses can be 
detected by using different criteria, such as peak systolic velocity (PSV) within the narrowing, 
the ratio of PSV in the stenosis and PSV in a normal segment close to it, end diastolic velocity 
or, more subjectively, by noting the degree of spectral broadening. A meta-analysis has 
revealed high degree of accuracy in assessment of the aortoiliac arteries (Koelemay et al. 
1996). Pooled estimates of sensitivity and specificity for detection of a stenosis greater than 
50% or occlusion were 86% and 97%, respectively. The results for the femoropopliteal 
segment were similar, 80% and 96%. For detection of similar pathology in distal arteries the 
overall accuracy was lower, and with a larger variation among centres, 83% and 84%, 
respectively. The stenosis criterion in nearly all studies in the analysis was PSV ratio of 2.0 
or, less frequently, 2.5. These, and other studies, have challenged arteriography as the "golden 
standard" for the evaluation of the lower extremity atherosclerosis, especially in the aortoiliac 
and femoropopliteal arteries.  Consequently, an increasing number of hospitals now base the 



selection of therapy on CD investigations. For planning femorodistal reconstruction, most 
surgeons will find duplex scanning not optimal, and regard arteriography a prerequisite. 
 
Ultrasound enhancement. Deep vessels, low blood velocities, calcified plaque creating 
underneath ultrasound shadow and bowel gas frequently reduces the quality of the CD 
scanning and sometimes makes it inconclusive.  Software enhancement, for example power 
mode Doppler, increases sensitivity, and may be used to improve locating vessels with low 
blood flow states or improve delineation of hypoechoic plaques. Furthermore, echo enhancers 
(ultrasound contrast), administered intravenously, may significantly improve the investigation 
in problem areas as in the pelvic, distal thigh (Hunter's canal) and calf arteries.   
 
Doppler waveform analysis 
Doppler ultrasound waveform inspection using bi-directional ultrasound (CW or pulsed wave 
(PW)) may reveal presence of arterial obstructive disease. Common femoral Doppler 
waveform analysis has been used extensively in the examination of proximal (inflow) 
obstructions, often in an attempt to verify a weak or absent femoral pulse. Several indicators 
of aortoiliac disease have been studied. These are based on evaluation of changes in the blood 
velocity pattern.  The shape of the pulse wave signal can show whether the artery is diseased. 
The finding of a triphasic signal indicates that the arterial inflow to this level is normal. The 
presence of a monophonic signal signifies the presence of significant arterial disease proximal 
to the examination site (Sensier et al. 1998). Introducing mathematical models has objectified 
these alterations. The most frequently used is pulsatility index (PI = peak-to-peak velocity 
divided by mean velocity). Furthermore, by simple visual inspection it is relatively easy to 
detect hemodynamic significant stenoses by the associated increase in velocity and the 
spectral broadening usually detected within the stenosis. 
 
Three-dimensional (3D) mode    

cc

3D is a new image format under development. In this 
technique a series of 2D images are placed one behind 
the other to form an image volume. During 3D data 
acquisition and image processing, the data undergo 
several transformation- and filtering operations. The 
result depends on the ultrasound source, as based on 
either B-mode tissue data, or based on blood flow data, 
shown to the right. In this, the flow contour of the 
carotid bifurcation is shown with plaque/stenoses 
(arrows) in the common carotid (cc), internal (ic) and 
external carotid (ec) vessels. Rotating the 3D image 
may provide views not obtainable in conventional 
scanning, and may represent improved transmission of 
information between the sonographer and the surgeon. 
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Three-Dimensional Ultrasound Visualization of Peripheral Vessels 
 
Einar Stranden, Carl-Erik Slagsvold, Brit Morken, Hans J. Alker,  Jon Bjørdal.               
 
Ultrasound evaluation of the arterial system has a central role in noninvasive examination of patients with 
vascular diseases1,2,3. Structures are visualized by the reflection of ultrasound from the interfaces between 
tissues of different acoustic impedances, thereby depicting anatomic details. Compared to angiography, the 
ultrasound modality has the advantage of providing information on the vessel wall as well as the  atherosclerotic 
plaque4.  Furthermore, a three-dimensional (3D) impression of the vasculature is obtained by moving the 
ultrasound transducer back and forth. A dynamic impression of the vessel wall is also acquired. This information 
is lost when conveying the two-dimensional (2D) image printout.  Readers not experienced with ultrasound 
examinations often find these 2D images difficult to interpret, because they are an abstract representation, often 
with little resemblance to the three-dimensional reality. Although desired for some time (Table 1), 3D 
information derived from ultrasound images has not been available until recently. 
 
Vascular disorders are essentially three-dimensional and should logically be visualized that way, especially in 
regard to vascular malformations and the quantification of atherosclerotic plaques5. Current technology has been 
used for 3D rendering of larger organs like the heart and kidney, and volume estimation of abdominal organs6. 
In particular, 3D echocardiography has proved to render important clinical information7.  Somehow, little 
attention has been paid to display 3D ultrasound data of peripheral blood vessels. This chapter is focusing on the 
acquisition and combination of ultrasound data to create 3D images for the assessment of vascular disorders, 
either from gray scale (B-mode) data or the power estimate of the received Doppler signal (ultrasound angio).  
  
Table 1 
Three-dimensional (3D) ultrasonic vascular reconstruction 
 

Why 3D ultrasound?  Limitations 

⋅Surgeons tend to create 3D impression by 

mental reconstruction of 2D infor- mation.  

⋅Mentally reconstructed images are often 

erroneous as is often demonstrated during 

surgery. 

⋅3D reconstructions may be used for both 

diagnostics and surgical planning. 

⋅Precise delineation and quantification of 

disease, e.g. atherosclerotic plaque, may be 

difficult using 2D images. 

⋅Improves ultrasound scanning for educational 

purposes 
 

 ⋅Complex instrumentation, high costs 

⋅Long processing time, yet improving 

⋅Unproven diagnostic capabilities 

⋅No current standardization in views/- 

orientation 
 

 
 
3D/4D representation 
A 2D ultrasound image is composed of X x Y picture elements, or pixels (Fig. 1). This concept can be extended 
to the imaging of 3D objects. The depth, or Z dimension, can be modelled by stacking a series of 2D planes in 
depth. The 2D picture elements are then interpolated to become cubes. These cubes, which form the 3D image, 
are called volume elements or voxels. The volume representation is called a cuberille. When volumetric 
information is correlated with time to form the fourth dimension (4D), every voxel element has variations over 
time. Representation in 4D is particularly used when time dynamics plays an essential role, e.g. displaying the 
heart or cardiovascular structures over a cardiac cycle.  
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Fig. 1. 
Schematic illustration of the elements constituting a two-
dimensional (2D) ultrasound image, an image volume (3D) and a 
dynamic volume (4D) displaying volumetric information over time.  
The basic element in 2D is pixel; whereas voxel in 3D/4D. 
 
 

 
 
METHODS 
The 3D images were obtained by computer controlled acquisition using a TomTec Echo-Scan image processing 
work-station (TomTec Imaging Systems GMBH, Unterschliessheim, Germany), with or without respiration- and 
ECG-triggering to reduce movement artefacts. For acquiring 2D ultrasound images a Diasonics VST Master 
Series ultrasound scanner (Diasonics Ultrasound Inc., Milpitas, CA, USA) with 5 and 10 MHz linear transducers 
was used. An image volume was created by linear translation of the transducer.  A motor-driven transducer 
carriage was used to provide stepwise (0.25 mm steps) movement along the blood vessel in transverse view 
orientation (Fig. 2).   
 

 
 
Fig. 2. 
Ultrasonic 3D acquisition (A) and postprocessing (B-D).  (A): A 3D image volume is created by stepwise linear 
translation (H) of the ultrasound transducer (Tr). At each step an image is acquired. Vertical passive sliding 
movement (V) ensures good skin contact. (B): A series of maximum 236 axial 2D sections (longitudinal scan 
length 59 mm) are placed one behind the other to form a rectangular image volume. A reference image is chosen 
within this series where important clinical information is displayed.  (C-D): Visualization of the region of 
interest within the image volume is done with virtual cutplanes (viewing-planes) in any direction and location 
within the volume. These cutplanes may be freely moved and  rotated at any angle (a, b or g).  The cutplanes are 
slices in the image volume and visualized as gray scale images (D).  
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The movement of the motor driven transducer was performed untriggered or triggered by electrocardiography 
(ECG). Electrocardiography-triggered acquisition garantees that different stored sequences are time-
synchronized within the cardiac cycle.  A series of maximum 236 axial 2D sections (longitudinal scan length 59 
mm) are placed one behind the other to form a rectangular image volume. Visualization of the image volume is 
done with virtual cutplanes (viewing-planes) in any direction and location (Figs. 2 and 3). These cutplanes may 
constitute orientations not obtainable in conventional ultrasound examinations, and may thus disclose new 
clinical information, as shown in 3D echocardiography7.  Time to perform data acquisition varied between 
approximately 10 s for untriggered to 3-4 minutes for ECG-triggered investigation (Table 2). 
 

 
 
Fig. 3. 
One to eight viewing windows may be chosen for displaying the data. In the current  4-window presentation (A) 
is the reference image view containing three cutplanes.  The cutplanes b, c and d are represented by the 2D 
"slices" of the image volume in quadrant (B), (C) and (D), respectively. A calcified, atherosclerotic plaque is 
indicated with an arrow. (B) is the traditional longitudinal section through common carotid (CC), internal 
carotid (IC) and external carotid (EC) arteries, showing the plaque at the proximal part of the internal carotid 
artery. Quadrants (C) and (D) are sections through the plaque at a smaller angle to the transducer contact skin 
surface, not easily obtained at conventional examination. 
 
 
Table 2 
Typical acquisition/processing times for 3D and 4D ultrasound imaging 
 
 Untriggered (min.) ECG-triggered (min.) 
3D volume acquisition 0.15 3-4 
Cuberille generation 1 5 
3D orientation of viewing plane 10 10 
3D/4D image generation 3 15 
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Image transformation and filtering 
During 3D data acquisition and image processing, the data undergo several transformation- and filtering 
operations. The process starts with the acquire-mode where ultrasound information is video-captured in real-time 
at a fixed framerate. The first postprocessing step is to transform the 2D videograbbed data into a cubic 
representation of the image volume.  The volume representation is always 128-by-128-by-128 voxels; each voxel 
is the result from the 3D interpolation selecting neighbouring pixels in the 2D video-capture.  When data is 
ECG-triggered, a set of cuberilles are generated over the heart cycle, making the data representation four-
dimensional. 
 
The next postprocessing step applies to the interactive process of reviewing the data when "viewing"-windows 
are opened for examination of the volume. This viewing function is the essential tool for the positioning of 
viewing-planes (up to eight) in relation to objects or structures which are of clinical interest (e.g. figure 3).  
 
The final phase of postprocessing is the computation of 3D/4D images containing information of tissue surfaces, 
their orientation and distance from the viewing-plane. The user may select between different approaches like 
distance-, texture- and gradient-shading for surface rendering or volume visualization, with maximum- or 
minimum value-projection (Fig. 4). In distance shading the distance from the observer to the surface of the 
object is converted into a grey value. Surface points which are more distant from the observer will become 
darker than points which are close to the observer.  Our studies on vascular 3D processing indicate that gradient-
shading is an applicable and robust technique.  In gradient-shading, the orientation of surface (aspect angle) 
together with distance determine the grey value, providing images with visual appearance correlating well with 
normal photographical techniques.  Figure 5 depicts the proximal anastomosis of a patient with a reversed vein 
femoropopliteal bypass applying the 3D gradient-shading technique.  
 

 
 
Fig. 4. 
In the process of generating 3D images, distance-, texture- or gradient algorithms and maximum/minimum 
value-projection, may be applied to render "realistic" appearances. For 3D vascular studies gradient-shading is 
an applicable and robust technique. All images depict a small section of a common femoral artery (as indicated 
at the darker part of the distance- and gradient-filter images) containing moderate atherosclerotic plaques. 
 
 
3D image generated from blood flow information 
Colour Doppler velocity data has been used to isolate vascular structures from gray scale tissue images, thereby 
obtaining clearer vessel anatomy8.  The use of velocity data has a two-fold advantage over gray scale generated 
images. Firstly, a major difficulty with volume data visualization is that the majority of volume elements do not 
contain clinically relevant data. Extraction of clinically useful information may therefore be difficult other than 
displaying a 2D slice. Using velocity information reduces this problem.  Secondly, eliminating gray scale and 
instead using velocity data for surface rendering also improves visualization of vascular structures. This is 
especially important when understanding complex spatial relationships. 
 
In the current study ultrasound angio was applied as the source for velocity data. This technique utilizes the 
power estimate (amplitude information) of the received Doppler signal, not the frequency shift as in  colour 
Doppler flow imaging.  The amplitude modality has an advantage over frequency shift modality being three 
times more sensitive, hence more suited for detecting low blood velocities. Figures 6, 7 and 8 depict 3D/4D 
rendering of arteries and veins based on ultrasound angio.  In figure 6 a carotid bifurcation area (same patient as 
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in figure 3) is rendered from an untriggered acquisition as viewed from three different cutplanes. The 
pronounced stenotic plaque of the proximal internal carotid artery is barely obtained in this mode,  because the 
artery oscillates during the cardiac cycle and its image is regenerated by averaging, thus smoothening the surface 
model.  However, when the same region is acquired with ECG-triggering, much higher precision is obtained 
(Fig. 7).  In this view, the stenosis is depicted as a lack of flow information as indicated by the arrow.  The 
irregularities in the generated surface points to the potential pitfall using blood flow information for rendering a 
3D structure, due to the non-uniformity of  fluid dynamic as well as technical aspects, as discussed below.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. 
Views of the proximal 
anastomosis of a patient with a 
reversed vein femoropopliteal 
bypass (BP) to the common 
femoral artery (cfa), applying the 
3D gradient-shading technique. 
The reference image A is a cross 
section through the anastomosis, 
indicated in the longitudinal view 
B as the interrupted line.  The  3D 
image (C) is generated from  the 
longitudinal section (B) and 
subsequently underlying parallel 
planes (in depth).  The arrow to 
the right points to the 
anastomosis suture line, the other 
points to what is supposed to be a 
wall stricture.   
 

 
 
Figure 8 depicts investigation of a patient with a cystic wall tumor in right iliac external vein. The tumor was 
discovered by clinical signs of venous outflow obstruction and recording of venous emptying rate by 
plethysmography. The content was nonechoic and the single layer outlining barely visible at careful gray scale 
scanning.  Ultrasound  angio immediately revealed the tumor as an area containing no flow components, 
indicated with an arrow. Three-dimensional rendering furthermore enhanced the perception of this tumor.  
 
DISCUSSION 
 
Three-dimensional imaging is a novel discipline in medicine9. Significant advances in 3D visualization have 
been achieved over the last decade matching closely advances in medical imaging and medical technology, by 
applications of techniques such as computed tomography (helical scan CT)10, magnetic tomography imaging 
(3D MRI)11  and nuclear medicine (3D emission tomography)12.  Three-dimensional reconstructions are used in 
a variety of medical applications, in for example planning of craniofacial surgery13,14,  neurosurgery15 and 
orthopedics16,17.  
 
Three dimensional representation of the vasculature may become a valuable adjunct to conventional 2D imaging. 
An advantage of 3D representation lies in the fact that orientations are preserved, enabling descriptive data, not 
definable by 2D formats or a verbal report, to be conveyed rapidly and effectively to the clinician. This may 
allow physicians with less experience to interpret complex images and making diagnostic decisions that 
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currently require specialists in sonography.  The effectiveness of this transfer of information, however, depends 
on how realistic the 3D images appear.  
 

Fig. 6. 
Visualization of carotid 
artery and jugular vein (JV) 
at the carotid bifurcation 
area of the same patient as in 
figure 3, based on untrig-
gered ultrasound angio flow 
imaging. Annotations are as 
in figure 3.  Cutplanes have 
similar orientation as in 
figure 3, although rotated 90° 
for (C) and (D).  The pro-
nounced stenotic plaque of 
the proximal internal carotid 
artery is barely obtained in 
this mode (arrow). 
 

 
A limitation using flow information when representing 3D vascular structures lies in the application of high-pass 
filters and the stationary echo cancellers of the ultrasound scanner.  These are likely to determine the displayed 
three-dimensional shape, rather than the vessel wall. It is the vessel wall structure and not the flow which ideally 
should be displayed. This is shown in figure 7 where the rendering of the external carotid artery is incomplete 
during diastole.  This is the consequence of cessation in blood flow during diastole due to the high resistance in 
the vascular bed distal to the external carotid artery.  This is a normal finding in spectral Doppler investigations.  
The vascular resistance of the internal carotid artery is low, causing blood to flow in forward direction during the 
complete cardiac cycle.   
 

 
 
Fig. 7. 
ECG-triggered ultrasound angio increases spatial and temporal resolution significantly compared to 
untriggered acquisition. This carotid bifurcation is the same as in figure 6. A stenosis is depicted as a lack of 
flow information as indicated by the arrow. Annotations are as in figure 3. Note that the flow contour not 
necessarily represents the vessel wall, as clearly shown in the external carotid artery during diastole, where 
blood flow may approach zero, giving an erroneous impression of an occluded external artery.   
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Fig. 8. 
Investigation of a patient with a cystic wall tumor in right iliac external vein (arrow).  Ultrasound  angio depicts 
the tumor as an area containing no flow components (B). The content was nonechoic and the single layer 
outlining barely visible at careful B-mode scanning.  Three-dimensional rendering furthermore enhanced the 
perception of this tumor (C).  
 
 
Four-dimensional flow presentation is a fascinating display of flow contour during a cardiac cycle. Furthermore, 
4D flow also indicates vessel wall movements, making comparisons of vessel wall compliance between 
prosthetic graft and artery readily visible.    
 
Our experience shows that 3D/4D ultrasound is superior to 2D in communicating volumetric information, and 
the use of ultrasound angio may overcome problems related to poor B-mode visualization.  Clinically, 3D 
imaging may become important in relation to arterial reconstructions performed without angiography, e.g. 
carotid endarterectomies.  This study demonstrates that ECG-triggered 3D ultrasound intensity mode 
significantly improves the perception of the vascular structure as compared to conventional ultrasound 
techniques. 
 
Future 
What can be expected in the future?  Available studies indicate that 3D/4D possess a capability to improve 
clinical information from ultrasound images, as is documented in echocardiology7. As the ultrasound scanner- 
and  computer technology is being refined, development is going in the direction of  real-time 3D/4D units 
imbedded into conventional scanners.  Special 3D ultrasound transducers ensure more practical one-person 
operation.  On-line guidance of the transducer and computer-assisted diagnosis (automatic area/volume 
calculations) is a natural next step.  Furthermore, evolution of the software should provide accurate display of 
clinical relevant data, for instance by freely moving about in the image volume, by holographic presentation, or 
tracking to velocity vectors to obtain guided motion through the vascular sections.   
 
Much of the development in biomedical instrumentation, especially in ultrasound techniques,  has been engineer-
driven, with the medical profession following and adapting to the ideas put up by the technologists.   The 
development in medical technology should to a larger extent be medical profession driven.   We should be 
encouraged to define our needs regardless of the techniques being available at present.   Then maybe our 
expectations could be met in the future. 
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Patofysiologien ved kritisk ischemi (KI) 
Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk avd., Kir. klinikk, Aker sykehus. 

 
Definisjon 
Uttrykket "kritisk ischemi" i et område beskriver en tilstand der en vaskulær motstand er 
blitt så stor at blodføringen til området ikke er tilstrekkelig til å dekke det metabolske 
behovet i hvile. En mer presis definisjon er anført i Second European consensus 
document on chronic critical leg ischemia (Circulation 84 (4); Suppl.:1991):   Kritisk 
ischemi er vedvarende ischemiske hvilesmerter, a) hvor det i mer enn to uker har vært 
nødvendig å gi analgetika, og det systoliske ankeltrykket er 50 mmHg og/eller tåtrykket 
er   30 mmHg; eller b) hvor det foreligger ulserasjon eller gangren i tær eller føtter med 
de samme blodtrykkene som nevnt over.  Diabetisk neuropati kan forårsake lignende 
smerter selv uten ischemi. Det er derfor viktig å fastslå eventuell sirkulasjonsforstyrrelse 
hos pasienter med diabetes og smerter. Dette kan gjøres med bestemmelse av tåtrykk.  
Ankeltrykk-måling kan imidlertid være upålitelig hos disse pasientene fordi 
mediasklerose kan motvirke mansjett-kompresjonen og resultere i et registrert trykk som 
er høyere enn det virkelige.  
 
Patofysiologi 
Patofysiologien ved KI er fortsatt uklar og det er vanskelig å samle alle hemodynamiske, 
biokjemiske og hematologiske faktorer i en sammenfattende beskrivelse av tilstanden.  
Kunnskap om KI er i stor grad basert på bruddstykker fra epidemiologiske studier, 
patofysiologiske data fra mennesker, samt dyreeksperimentelle data og in vitro forsøk. 
 
Makrosirkulasjon ved KI 
Oblitererende aterosklerose er den fundamentale prosessen bak KI. Forsnevring av lumen 
i en arterie forårsaket av atherosklerotisk plakk kan gi redusert trykk og blodføring distalt 
for obstruksjonen. Forsnevringen må imidlertid være betydelig før man får forandringer i 
hemodynamikk, siden arterier per se representerer liten motstand mot blodstrømmen. 
Studier på dyr og mennesker har vist at man må ha en tverrsnittsreduksjon på ca 90% i 
aorta før det blir vesentlig reduksjon i trykk og blodføring distalt for obstruksjonen. I 
mindre arterier, som f.eks. aa. iliaca, femoralis, carotis, og renalis varierer denne "kritiske 
stenose" (stenosegrad som gir reduksjon i trykk og blodføring) mellom 70 og 90% 
tverrsnitt-reduksjon.  Blodtrykket distalt for en stenose er også i stor grad avhengig av 
run-off blodføring. Hvis denne er lav (f.eks. ved at det foreligger distale obstruksjoner) 
vil trykkfallet over stenosen bli mindre enn stenosegraden skulle tilsi. Den vaskulære 
motstanden er da summen av enkeltmotstandene i obstruksjonene og det resulterende 
totale trykkfallet bør derfor måles så distalt som mulig, f.eks. i form av et tåtrykk.  Som 
kompensasjon mot øket vaskulær motstand og redusert blodføring opptrer 
kollateraldannelse og en vedvarende vasodilatasjon.  Hvis ikke denne kompensasjonen er 
tilstrekkelig for å møte de metabolske behovene i vevet kan KI oppstå.   
 
Mikrosirkulasjon ved KI 
Med mikrosirkulasjon menes områdene arterioler, kapillærer, venyler, terminale lymfekar 
samt blodets reologi. Normalt spiller blodets sammensetning og reologi liten rolle for 



blodgjennomstrømningen i vevet. Blodets viskositet er lav og blodceller forandrer relativt 
lett form idet de passerer gjennom nutritive kapillærer som til dels har mindre diameter 
enn blodets elementer.  Når tilførende blodstrøm kompromitteres, opptrer forandringer i 
mikrosirkulasjon. De viktigste er nevnt under. 
 
I figuren under vises en oversikt over forandringer i makro- og mikrosirkulasjon ved 
kritisk ischemi. 

 
 
 
Redusert kartonus ved KI 
Ved KI er det en gjennomgående redusert perifér kartonus. Denne arteriolære dilatasjon 
er sannsynlig mediert via de endotel-deriverte prostasyklin og EDRF (endotel derivert 
relaksasjonsfaktor, som sannsynligvis er nitrogen-oksyd, NO).   NO bidrar normalt til å 
holde vaskulær tonus lav og å hindre blodplate adhesjon og aggregasjon.  Aterosklerose 
motvirker imidlertid NO frigjøring, og bidrar således på to måter til å redusere 
mikrosirkulasjonen: Med mekanisk obstruksjon (makrosirkulasjon) og ved å motvirke 
NO-mediert vasodilatasjon. 
 
Svikt i autoregulering ved KI 
Myogen- og endotelavhengige mekanismer sørger normalt for å holde 
mikrosirkulasjonen relativt konstant uavhengig av variasjoner i perfusjonstrykk. Denne 
autoreguleringen fungerer ikke normalt under KI. Prekapillære motstandskar er vanligvis 
vedvarende dilatert og bidrar til å opprettholde perfusjonen. Men hvis perfusjonstrykket 
reduseres under en kritisk grense kan imidlertid arteriolene kollabere og redusere 
perfusjonen i kapillærene. 
 
Svikt i veno-arteriell (VA) refleks ved KI 
Den veno-arterielle axon refleksbue bidrar til å holde kapillærtrykket lavt ved oppreist 
stilling ved at distensjon av venene resulterer i reflektorisk arteriolær vasokonstriksjon.  
Normalt reduseres perfusjonen i underekstremitetene til det halve ved å stå opp fra 
liggende stilling.  Denne refleksbue er hemmet eller bortfalt ved KI.  Dette resulterer i 



kapillær hypertensjon i sittende eller stående stilling og uttalt filtrasjon av væske.  Det 
resulterende ødemet som er vanlig ved KI vil kunne kompromittere blodstrøm i nutritive 
kapillærer samtidig som diffusjonsveien fra kapillærene og cellene forlenges.   Redusert 
VA refleks er forsåvidt også grunnlaget for at pasienter med aterosklerotiske hvilesmerter 
i bena finner lindring i smertene om natten ved å senke ekstremiteten. Ved normalt 
fungerende refleks skulle blodsirkulasjonen blitt redusert og smertene tiltatt. 
 
Forandret flowmosjon ved KI 
Flowmosjon er periodisk variasjon av perfusjon, forårsaket av alternerende konstriksjon 
og dilatasjon av prekapillære kar. Denne variasjon er sammensatt av langsomme (1-3 
bølger pr. min.) og raske bølger (8-25 bølger pr. min.). Man antar at disse variasjonene 
bidrar til å opprettholde perfusjonstrykket ved arteriolær vasokonstriksjon under 
lavtrykks forhold. Under periodene med vasodilatasjon sikres adekvat perfusjon av vevet.  
Undersøkelser tyder på at de langbølgete  flowmosjonsbølgene er redusert ved KI. 
 
Forandring i endotel ved KI 
Endotel bidrar aktivt ved en rekke biokjemiske prosesser til å opprettholde normal 
funksjon av blodsirkulasjonen.  Fra endotel utskilles prostasyklin som er en potent 
inhibitor mot plateaktivering og aggregasjon, og frigjøres EDRF som hindrer 
vasokonstriksjon ved å relaksere glatte muskelceller i karveggen og produseres 
plasminogen aktivator (t-PA) som motvirker fibrinavleiring og mikrotrombose. 
Hvis endotel skades, startes en hemostasereaksjon med frigjørelse av von Willebrand 
faktor (vWF, initierer blodplate adhesjon), endotelderivert konstringerende faktor 
(EDCF, initierer karkonstriksjon) og plasminogen aktivator inhibitor (PAI-1, hindrer 
fibrinolyse). 
     Effekten av uttalt aterosklerose på endotelets funksjon er uklar.  Noen in vivo studier 
har påvist øket syntese av prostasyklin mens andre har påvist reduksjon.  Skade på 
endotelet forårsaket av hypoksi skyldes trolig en ubalanse mellom EDRF og EDCF som 
kan føre til vasospasme og dermed ytterligere forverring av tilstanden.   
Når endotel skades forandres formen på cellene og det dannes endoteliale spalter der 
væske og proteiner kan lekke ut. Det resulterende perikapillære ødemet vil kunne 
resultere i kompresjon av presumptivt fungerende kapillærer, samt at den forlengede 
diffusjonsvei fra kapillærene til cellene reduserer oksygentilgjengeligheten i cellene.    
 
Forandring i blodplater ved KI 
Okkluderende arteriesykdom forårsaker en rekke forandringer ved blodplatene.  
Blodplate aktivering forårsakes av passasje over ulserert aterosklerotisk plakk, dels ved 
kontakt med subendotelialt kollagen, dels pga. økede skjære-krefter i blodstrømmen. Det 
siste forhold bidrar til ytterligere plateaktivering ved at adenosin difosfat (ADP) frigjøres 
fra blodplatene og ved at plate-aktiverende faktor (PAF) frigjøres fra leukocyttene.  
Plateaktivering er viktig i patogenesen ved KI av flere grunner: 

*Aktiverte blodplater fremmer progresjonen av aterosklerosen ved å stimulere 
frigjøring av blodplate derivert vekstfaktor (PDGF) som er vist å stimulere 
proliferasjon av glatte muskelceller in vitro.  
*Aktiverte blodplater kan aggrivere vevsischemi ved frigjøring av serotonin (5-HT) og 
tromboxan A2 (TXA2) som forårsaker vasokonstriksjon i arterier og arterioler. 



*Øket plate aggregering kan forårsake mikroplugger som aksentuerer vevsischemi.  I 
noen tilfeller kan øket trombosetendens skape KI selv uten tilstedeværelse av 
obstruksjon i makrokar.  Hos slike pasienter vil tilstanden kunne bedres med 
platehemmer (aspirin). 

 
Forandring i leukocytter ved KI 
Det er økende evidens for at hvite blodceller spiller en viktig rolle både ved progresjoen 
av aterosklerose og i patogenesen ved KI.  I forbindelse med obstruktiv arteriesykdom  er 
det påvist en betydelig neytrofil leukocytose,  og pasienter med intermitterende 
klaudikasjon har større antall hvite blodceller enn normalt.  
     Ved KI er det påvist redusert gjennomstrømning av leukocytter, bl.a. pga. faktorer 
som frigis fra ischemisk vev som påvirker cellenes mekaniske og adhesive egenskaper.  
Disse forandringene påvises også i andre deler av kroppen, men reverseres ved 
amputasjon av det ischemiske område. 
     Denne aktiveringen av leukocytter skjer når de passerer over områder med ulsererende 
aterosklerotisk plakk. Det er en rekke mulige mekanismer for at aktiviserte leukocytter 
kan gi KI ved oblitererende arteriesykdom.  For det første vil redusert filtrabilitet av 
aktiviserte leukocytter kunne føre til plugging og obstruksjon av nutritive kapillærer.  
Videre frigjøres en rekke kjemiske substanser fra disse, for eksempel plate-aktiviserende 
faktor (PAF) som kan medvirke til karskade, leukotriener som potensierer plateaggre-
gasjon og således øker faren for okklusjon, superoksyd anioner som et forstadium til frie 
radikaler (kan gi endotelskade)  og proteolytiske enzymer som kan gi endotelskade og 
øket mikrovaskulær permeabilitet.  
 
Fibrindannelse og fibrinolyse 
Kliniske data viser at så mye som 90 % av prekapillære arterioler kan være okkludert av 
mikrotromber ved KI. I forbindelse med arteriell obstruksjon er det påvist en rekke 
koagulasjonsmarkører.  Videre reduseres det fibrinolytiske potensialet ved at det frigis 
betydelige mengder plasminogen aktivator inhibitor. 
 
Forandring i hemoreologi ved KI 
I tillegg til perfusjonstrykk og kardiameter vil vil blodets viskositet være bestemmende 
for blodføringen. Blodets viskositet påvirkes av hematokrit, blodcelle deformabilitet og 
plasma viskositet. Normalt deformeres både erytrocytter og leukocytter lett, og kan 
således transporteres gjennom kapillærer som kan være tildels betydelig trangere enn 
diameter til frittstrømmende blodceller. Ved KI er sannsynligvis denne deformabilitet til 
blodcellene redusert, noe som vanskeliggjør blodtransport gjennom kapillærene. Redusert 
blodføring ved KI favoriserer erytrocytt-aggregering, som igjen øker viskositeten og 
dermed reduserer perfusjonen ytterligere.  
 



I figurene under er vist sammendrag av patofysiologiske mekanismer ved KI. I figuren 
øverst vises mekanismer for obstruksjoner i mikrosirkulasjonen, under vises en 
samlefigur for de fleste patofysiologiske mekanismene. 
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Gadolinium-enhanced Magnetic Resonance Angiography,
Colour Duplex and Digital Subtraction Angiography of the
Lower Limb Arteries from the Aorta to the Tibio-peroneal

Trunk in Patients with Intermittent Claudication

E. Gjønnæss,1* B. Morken,2 G. Sandbæk,1 E. Stranden,2 C.-E. Slagsvold,2

J.J. Jørgensen,3 M. Nylænde,3 M. Abdelnoor4 and R. Dullerud1
Departments of 1Radiology, 2Vascular Diagnosis and Research, 3Vascular Surgery, Aker University Hospital,
and 4Epidemiology, Ullevål University Hospital, Oslo, Norway
Objectives. To evaluate the sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of contrast-enhanced (gadolinium)
magnetic resonance imaging (CE-MRA) and colour duplex ultrasound (CDU) of lower limb arteries.
Design. Prospective, single centre study.
Material and methods. A consecutive series of 58 patients with intermittent claudication (IC) were examined with CE-
MRA and CDU from the infrarenal aorta to the tibio-peroneal trunk with digital subtraction angiography (DSA) as
reference. The arterial tree was divided into 15 segments, pooled into three regions; suprainguinal, thigh and knee.
Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for significant obstructions were calculated. Cohen Kappa
statistics was used to establish agreement between the three methods.
Results. The sensitivity (specificity in parentheses) for significant obstructions in the suprainguinal region were 96%
(94%) for CE-MRA and 91% (96%) for CDU, in the thigh region 92% (95%) for CE-MRA and 76% (99%) for CDU, and
in the knee region 93% (96%) for CE-MRA and 33% (98%) for CDU. CDU failed to visualize 10% of suprainguinal, 2% of
thigh and 13% of knee-region arterial segments.
Conclusions. Both CE-MRA and CDU are good alternatives to DSA in the suprainguinal- and thigh-region. In the knee
region only CE-MRA can be relied upon as an alternative to DSA. Imaging by CDU is not suited to situations were
evaluation of runoff vessels is important.
Keywords: DSA; MRA; Colour duplex ultrasound; Lower limb arteries.
Introduction

Digital subtraction angiography (DSA) has routinely
been used for imaging of the aorta and the arteries
of the lower limb. Alternative methods are colour
duplex ultrasound (CDU), magnetic resonance
angiography (MRA) and CT angiography (CTA).
Generally, DSA is still regarded as the gold
standard. MRA and CDU do not require exposure
to ionizing radiation and arterial catheterization and
are often preferred initially. Different MRA tech-
niques have been developed, contrast enhanced
MRA being the most promising for evaluation of
lower limb arteries.1,2
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CDU has a high accuracy in the detection of arterial
stenoses and occlusions.3–5 However, direct visualiza-
tion of the iliac or distal femoral arteries may not be
possible due to reflections by bowel gas and tissue
absorption, respectively, although significant proximal
obstruction or occlusion in most cases are discovered by
the downstream Doppler spectrum. Furthermore, CDU
is operator dependent. Avariety of MRA techniques are
available based on inflow (time of flight),6,7 phase shifts
caused by flowing blood (phase-contrast MRA)8,9 and
gadolinium contrast enhanced MRA (CE-MRA).10–13

Few studies have directly compared CDU, MRA and
DSA in the evaluation of native pelvic and lower limb
arteries of patients with intermittent claudication (IC).14–

17 In the two studies using CE-MRA,16,17 a total of 69
(3916C3017) patients were included, 54 (3416C2017) of
whom had IC. However, in both studies only aortoiliac
segments were examined.
Eur J Vasc Endovasc Surg 31, 53–58 (2006)
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The aim of the present study was to compare the
accuracy of CDU and CE-MRA, using DSA as the
reference standard in the evaluation of arterial disease
in patients with IC. In the comparison, aortoiliac-,
femoropopliteal- and the tibio-peroneal trunk arteries
were studied.
Materials and Methods
Patients

During a 12-month period, a consecutive series of
patients with IC (Fontaine stage IIa/IIb) referred from
the Department of Vascular Surgery for angiography
of the lower extremities were included. Fifty-eight
patients, 36 men and 22 women, with a median age of
66.5 years (47–80), with no previous vascular or
endovascular treatment were included. None of
these patients had any contraindication to MRA.
Concurrent illnesses are given in Table 1. Written
informed consent was obtained and the study was
approved by the regional ethical committee.
Gadolinium-enhanced MRA

All patients were examined using a 1.5-T scanner
(Siemens Magnetom Symphony) with automatic table
translation. Three coil systems were used: bodyarray
coil and spinearray coil which covered the lower
abdomen and the pelvis, and the dedicated peripheral
angio array coil (Siemens). Patients were examined in
a supine position. The knees and ankles were raised on
foam cushions. A fatsaturated T1-Flash sequence was
used (pelvis: 3.8 ms/1.4 ms/258 (repetition time/echo
time/flip angle), thigh: 3.8 ms/1.4 ms/258, lower leg:
4.4 ms/1.5 ms/258). The main sequence used a coronal
slab from 9 to 12 cm. The examination was performed
in three steps: lower abdomen/pelvis, thighs and
lower legs, including a plain and a contrast-enhanced
data set. The contrast agent (Magnevist 469 mg/ml,
Table 1. Concurrent illnesses of the 58 included patients with
intermittent claudication (Fontaine stage IIa/IIb)

Concurrent illnesses Number

Previous cardiac infarction 4
Angina 5
Heart failure 0
Hypertension (O140/90 mmHg) 24
Hypercholesterolemia 19
Chronic obstructive pulmonary disease 5
Diabetes mellitus 7
Other (rheumatoid, endocrin., gastroint.) 17
Renal failure 0
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Schering, Berlin) was injected in the following way:
first 14 ml, at 2.5 ml/s, was given immediately
followed by 23 ml, at 0.3 ml/s. Finally, 20 ml saline
was infused to ensure deployment of all contrast
agent. The main sequence was started manually when
the contrast medium reached the upper abdominal
aorta. From this point on the examination was pre-
programmed.

After image reconstruction, the unenhanced data
were subtracted from the corresponding enhanced
data algorithm. An experienced vascular radiologist
reviewed both maximum intensity projection (MIP)
and source images with multiplanar reformatting
(MPR) for interpretation.
Digital subtraction angiography (DSA)

DSA was performed by three angiographers with
more than 15 years of experience using a Siemens
Multistar TOP single-planar X-ray unit. Puncture was
made in the common femoral artery. Contrast was
injected in the distal aorta with a 4-French side-hole
catheter. At the discretion of the angiographer,
supplementary injections were made in the ipsilateral
or contralateral external iliac artery using a 5-French
end-hole catheter. Images of the pelvic arteries
including the lower abdominal aorta were obtained
in the frontal and two 258 oblique projections. Images
of the thighs and lower legs in both extremities were
obtained in the frontal projection. Supplementary
projections were made at the discretion of the
angiographer to cover all arterial segments. For
visualization of the complete arterial tree, an average
of 105 ml contrast agent (Visipaque 270 mg/ml,
Amersham Health, Oslo, Norway) was necessary.
Colour duplex ultrasound (CDU)

All patients were scanned by the same experienced
sonographer, using a GE Vingmed System V ultra-
sound colour duplex scanner with a 5 MHz linear
transducer. The diagnosis was based on colour duplex,
power mode (intensity) Doppler, and ultrasound
Doppler velocity findings. A stenosis was defined as
significant (R50% diameter reduction) when there
was a 100% rise in the Doppler peak velocity of the jet
as compared to velocities in a normal adjacent
proximal or distal segment. An arterial segment was
defined as occluded when colour flow, power mode
Doppler and Doppler velocity signals were absent.
Both extremities were examined. In patients where
aortoiliac segments could not be visualized, the
diagnosis of major arterial obstruction, either



DSA, MRA and Colour Duplex in Lower Limbs 55
significant stenosis or occlusion, was based on the
finding of a monophasic Doppler signal in the
respective common femoral artery.18,19
Evaluation

The CE-MRA, CDU and DSA examinations were
interpreted by one observer for each modality,
blinded to the findings by the other modalities.
The arterial tree was divided into 15 segments; the
infrarenal abdominal aorta, right and left common
iliac (CIA), external iliac (EIA), common femoral
(CFA), deep femoral (DFA), superficial femoral
(SFA), popliteal (PA) and tibio-peroneal trunk
arteries (TPT) (Fig. 1). Thus, a total of 870 segments
were examined. Each segment was graded into
Fig. 1. Schematic outline of the lower extremity arteries
studied. AA, distal abdominal aorta; CIA, common iliac
artery; EIA, external iliac artery; CFA, common femoral
artery; DFA, deep femoral artery; SFA, superficial femoral
artery; PA, popliteal artery and TPT, tibio-peroneal trunk
arteries.
three groups according to the most pronounced
lesion: (1) normal or mildly stenosed (0–49%
diameter reduction), (2) severely stenosed (50–99%
diameter reduction) or (3) occluded. The grade was
compared segment by segment for each patient for
all three modalities. Segments were pooled into
three regions: (1) The suprainguinal region, contain-
ing infrarenal aorta, CIA and EIA. (2) The thigh
region, containing CFA, DFA and SFA. (3) The knee
region, containing PA and TPT arteries.

Vascular segments that CDU failed to visualize and,
therefore, could not give any score were discarded
from the calculation of sensitivity, specificity, positive
and negative predictive values. For CE-MRA and DSA
the closest normal vessel was used as a reference for
calculating the diameter reduction at the site of the
stenosis. In two cases (one for DSA and one for CE-
MRA) where no normal nearby vessel could be
identified, the contralateral vessel was used as a
reference.

Total examination times for all three modalities
were approximately 45 min.
Statistical analysis

The aim of this study was to evaluate the concordance
between the two diagnostic methods CE-MRA and
CDU in the evaluation of arterial disease, as
compared to what is still considered the golden
standard, DSA. For this purpose a dichotomous
classification was used. Negative findings consisted
of vessels that were normal or mildly stenosed.
Vessels with severe stenoses (50–99% diameter
reduction) or occlusions were considered positive
findings.

The sensitivity, specificity, positive and negative
predictive values of the method were estimated.20 The
Cohen Kappa statistics was used to establish agree-
ment between the three methods. There was no
interobserver variation in each technique as there
was one observer for each modality.

Kappa coefficient between 0.81 and 1.0 indicate a
perfect concordance, 0.61–0.80 very high concordance,
0.41–0.60 moderate concordance, and a coefficient
between 0.21 and 0.40 only fair agreement. The
Kappa was presented with its 95% confidence limits.
Also, a power analysis was performed to estimate the
sample size required to determine whether Kappa of a
given magnitude is significantly higher than 0.4 (fair
or good agreement) or 0.6 (good agreement). This was
done according to the method of Donner and
Eliasziw.21
Eur J Vasc Endovasc Surg Vol 31, 1 2006



Table 2. Significant stenoses (R50% diameter reduction) and
occlusions at DSA, based on 870 evaluated segments

Segments Stenosis (R50%) Occlusion

Aorta 4 0
Common iliac artery 10 5
External iliac artery 4 3
Common femoral artery 3 5
Deep femoral artery 5 1
Superficial femoral artery 18 34
Popliteal artery 9 4
Tibio-peroneal trunk
artery

8 9
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Results
Significant obstructions in the population

A total of 870 vascular segments were examined. The
findings at DSA are summarized in Table 2.
CE-MRA and CDU compared to DSA

The grading of all segments with CE-MRA and CDU
compared to DSA are summarized in Table 3. CE-
MRA has a higher sensitivity and a somewhat lower
positive predictive value in detecting significant
obstructions than CDU when all segments are pooled.
Table 4 summarizes the gradings of CE-MRA and
CDU compared to DSA for the pooled regions.

The superficial femoral artery was the segment with
most occlusions (Table 2). The accuracy of CE-MRA
and CDU in detecting occlusions in this segment is
summarized in Table 5. Length estimates of these
occlusions are given in Table 6. Both CE-MRA and
CDU have a tendency for overestimating the length of
an occlusion.

All 870 vascular segments were successfully visual-
ized with CE-MRA. In some patients CDU failed to
visualize one or more vascular segments. This was the
case in 10% of the segments in the suprainguinal region,
in 2% in the thigh region and in 13% in the knee region.

Taking into consideration the power methods
underlined in the statistics section, an acceptable
power was found for all three pooled regions for CE-
MRA (suprainguinal, thigh and knee region) and for
CDU in the thigh region. CDU power estimates were
Table 3. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), n
confidence intervals for CE-MRA and CDU in detecting significant st

Sensitivity (%) Specificity (%)

CE-MRA 94 (89–98) 95 (93–97)
CDU 70 (61–78) 98 (96–99)
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borderline in the aorto-iliac region and were clearly
underpowered in the knee region.
Discussion

Patients with intermittent claudication constitute a
large and demanding group with a chronic disease.
Many of these patients may later need visualization of
their arteries to determine the appropriate treatment,
which requires correct identification of the site and
extent of stenoses or occlusions. DSA, CDU and MRA
can all provide this kind of information.

Both MRA and CDU have a major advantage of
being non-invasive. DSA is still regarded as the
gold standard but many vascular departments now
use non-invasive methods to plan treatment, and
use DSA only when in doubt after CDU or MRA.
CE-MRA had a higher sensitivity in detecting
significant lesions than CDU in all arterial segments.
When dividing the arterial tree into the three
regions, suprainguinal, thigh and knee region we
observed large differences in the ability of CDU in
detecting significant obstructions. This was reflected
by sensitivities varying from 91% (suprainguinal) to
33% (knee). The sensitivity at knee level is
considerably lower than previously reported.3 This
finding may relate to poor site localisation for CDU.
In contrast to the studies of Wikström et al.17 and
Lundin et al.16 which evaluated CDU and MRA in
the pelvic region, we found a higher sensitivity for
CDU, 91%, as compared to 72% in both the other
studies.

CE-MRA has a high sensitivity and specificity in
detecting significant obstructions in all regions of the
examined arterial tree. Based on the finding of a low
positive predictive value, a tendency for overestima-
tion of stenoses by CE-MRA when using DSA as
reference was noted. This tendency is also suggested
by other studies,22,23 This was most pronounced in the
suprainguinal region with a positive predictive value
as low as 64%. CDU overestimated stenoses in the
suprainguinal region to the same extent with a
positive predictive value of 67%. The depth and angles
at which iliac vessels run make this segment difficult to
insonate. The angles also affect CE-MRA because the
voxels used are non-isotropic. Gas-filled overlying
egative predictive value (NPV), and kappa value (k), with 95%
enoses and occlusions, all segments pooled, with DSA as reference

PPV NPV k

76 (69–83) 99 (98–100) 0.81 (0.74–0.87)
82 (74–90) 95 (94–97) 0.72 (0.65–0.79)



Table 4. Sensitivity (Sens.), specificity (Spec.), positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and kappa value (k), with
95% confidence intervals for CE-MRA and CDU in the different segments regarding significant stenoses and occlusions, with DSA as
reference

Regions Sens. (%) Spec. (%) PPV NPV k

Suprainnguinal: Aorta C CIA C EIA
CE-MRA 96 (90–100) 94 (91–97) 64 (50–79) 100 (99–100) 0.74 (0.63–0.85)
CDU 91 (79–100) 96 (93–98) 67 (50–83) 99 (98–100) 0.74 (0.62–0.86)

Thigh: CFA C DFA C SFA
CE–MRA 92 (86–99) 95 (92–97) 80 (71–89) 98 (97–100) 0.82 (0.72–0.93)
CDU 76 (66–87) 99 (98–100) 94 (88–100) 95 (92–97) 0.81 (0.71–0.92)

Knee:PA C TPT
CE-MRA 93 (84–100) 96 (94–99) 80 (67–93) 99 (97–100) 0.84 (0.71–0.97)
CDU 33 (14–52) 98 (96–100) 67 (40–93) 91 (87–95) 0.40 (0.27–0.52)

Common iliac artery (CIA), external iliac artery (EIA), common femoral artery (CFA), deep femoral artery (DFA), superficial femoral artery
(SFA), popliteal artery (PA) and tibio-peroneal trunk arteries (TPT).
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bowel loops sometimes reduce the visualization of the
complete arterial segment, when using CDU. Poor
visualization in the suprainguinal arteries is, however,
often compensated by studying the downstream
Doppler signal (signal damping, change in velocity
contour, spectral broadening and pulsatility
index).18,19

A tendency of overestimation by CDU and MRA in
detecting significant obstructions could potentially be
explained by an underestimation of degree of stenoses
by DSA. As discussed by Wikstrøm et al.17 intra-
arterial pressure measurements provide a more correct
assessment of arterial stenoses, and hence might have
been a better reference. However, the technique is
impractical and time-consuming when large anatomic
areas are to be evaluated. On the other hand both CDU
and CE-MRA have excellent negative predictive
values, 99 and 100%, respectively, in the suprainguinal
region. This has great clinical impact when using these
imaging modalities for screening.

In the thigh region CDU had an excellent positive
predictive value of 94% as compared to 80% for CE-
MRA. The cause of overestimation with CE-MRA is
not fully understood. Suboptimal image subtraction
due to patient movement, limited spatial resolution
and dephasing from complex- or high-velocity flow
can to some extent explain this phenomenon.

Occlusions in the thigh region are very well
evaluated by both CE-MRA and CDU with positive-
and negative-predictive values of more than 97%.
In this case no invasive diagnostic procedure is
needed.
Table 5. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), n
confidence intervals for CE-MRA and CDU, in detecting occlusions

Sensitivity (%) Specificity (%)

CE-MRA 97 (91–100) 99 (96–100)
CDU 94 (86–100) 100 (100–100)
The recent developments in multidetector CT
(MDCT) has revolutionized CT angiography (CTA).
A few studies have been published comparing CTA
with DSA of the lower limb arteries in patients with
symptomatic peripheral arterial disease showing
promising results.24 A disadvantage of CTA of lower
limb arteries is the use of high radiation doses
although substantial efforts are made to reduce
exposure. As with DSA, CTA also requires potentially
nephrotoxic contrast agents. In the present study, CTA
was not included because such a CT scanner was not
available at our institution when the study was
planned.

Calcified plaques may reduce ultrasound pen-
etration and hence obscure underlying anatomic
details and flow information (acoustic shadowing).
This is especially important in deeply located
vessels, where ultrasound attenuation may present
a challenge. Ultrasound contrast may be applied to
reduce or overcome this problem.25,26 Based on our
own experience27 we believe that ultrasound con-
trast enhancement would improve CDU accuracy,
especially in the distal examinations. However, this
option was not included in the study protocol.

In conclusion, we have shown that both CE-MRA
and CDU are good alternatives to DSA in the
suprainguinal and thigh region, but the tendency of
overestimation should be noted. In the knee region
CE-MRA is a reliable method, whereas CDU is not. In
situations were evaluation of runoff vessels are
important for the choice of treatment, CDU is not an
appropriate imaging modality.
egative predictive value (NPV), and kappa value (k), with 95%
in the superficial femoral artery, with DSA as reference

PPV NPV k

97 (91–100) 99 (96–100) 0.96 (0.78–1.00)
100 (100–100) 98 (94–100) 0.96 (0.77–1.00)
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Table 6. Length of occlusions in the superficial femoral artery for
CE-MRA and CDU with DSA as a reference. Within 2 cm from the
length measured at DSA is considered correct

Too short (%) Correct (%) Too long (%)

CE-MRA 9 70 21
CDU 7 65 28
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Sammendrag

Arterielle sår kommer som følge av en 
utilstrekkelig blodtilførsel som gir 
iskemi i hud og underliggende vev. Den 
vanligste bakenforliggende årsak er 
perifer aterosklerotisk sykdom, som 
kan gi symptomer som gangsmerter 
(intermitterende klaudikasjon), hvile-
smerter, gangren og ulcerasjon. 
Diabetes øker risiko for sårdanning, 
særlig gjennom utvikling av nevropa-
tiske sår uten perifer aterosklerotisk 
sykdom. En kombinasjon av iskemi og 
nevropati («nevroiskemiske sår») er 
vanlig.

Gjennom en grundig sykehistorie og 
klinisk undersøkelse kan perifer atero-
sklerotisk sykdom avdekkes og 
vanligvis skille arterielle sår fra andre 
tilstander som for eksempel venøse 
sår, trykksår, traumatiske sår og vasku-
littsår. Redusert blodtrykk på ankelnivå 
eller fall i ankel-arm-indeks etter belast-
ning, eventuelt sammen med andre 
ikke-invasive teknikker, kan bekrefte at 
det foreligger perifer aterosklerotisk 
sykdom.

Den primære behandling av arterielle 
sår er gjenoppretting av arteriell blodsir-
kulasjon, primært ved endovaskulær 
behandling (ballongdilatasjon med eller 
uten stent), arteriell rekonstruksjon 
eller en kombinasjon av disse. Endovas-
kulær behandling er ofte effektiv og 
skånsom og foretrekkes om mulig, 
blant annet for å unngå graftinfeksjon 
hos pasienter med sår. Med gjenopp-
rettet blodsirkulasjon vil de fleste arte-
rielle sår tilheles, med mindre det 
finnes andre kompliserende faktorer.

Engelsk sammendrag finnes i artikkelen 
på www.tidsskriftet.no

Oppgitte interessekonflikter: Ingen

> Se også side 867

Kroniske sår på legg og fot forekommer
hyppig hos eldre pasienter og kan gi smerter,
redusert mobilitet og sosial isolasjon. Be-
handlingen kan være meget ressurskrevende
og generere store kostnader både for pasien-
ten og for samfunnet. Prevalenstall for sår
(alle kategorier) varierer i litteraturen, fra
mindre enn 1 % av den voksne befolkning til
3–5 % hos personer over 65 år (1, 2). I vest-
lige land øker insidensen av sår i takt med
den økende levealder (3) og med risikofak-
torer som røyking, overvekt og diabetes (1,
4–6).

I Europa er sår nedenfor kneet hovedsake-
lig forårsaket av venøs insuffisiens (ca.
60–70 %), arteriell insuffisiens (ca. 5–10 %),
og en blanding av disse (ca. 15–20 %). De
resterende skyldes for eksempel maligne
tumorer, nevropati, infeksjon, metabolske og
hematologiske sykdommer samt traumer
(tabell 1) (7).

Basert på egen klinisk og vitenskapelig
erfaring og tilgjengelig litteratur gis med
dette en oversikt over diagnostikk og be-
handling av arterielle sår på underekstremi-
tetene.

Etiologi
Leggen og foten er utsatt for redusert hud-
viabilitet og sårdanning. Huden er vanligvis
noe avkjølt og blodsirkulasjonen dermed re-
dusert. I tillegg vil den såkalte venoarterio-
lære refleks normalt bidra til lokal arteriolær
vasokonstriksjon som sterkt reduserer blod-
gjennomstrømningen når beinet henger ned.
Videre er blodtrykket i arterier og vener i un-
derekstremitetene forhøyet i oppreist stilling
på grunn av gravitasjonen. Det gir fortykkel-
se av basalmembranen rundt blodkar og der-
med redusert oksygendiffusjon i dette områ-
det (8).

Arterielle sår oppstår som følge av util-
strekkelig blodperfusjon og dermed påføl-
gende vevsiskemi. En rekke tilstander har is-
kemi som felles årsak til nekrotisering og
sårutvikling, selv om de bakenforliggende
mekanismene kan være forskjellige. Perifer
aterosklerotisk sykdom er den vanligste år-

saken til arterielle sår, men perifer ateroskle-
rotisk sykdom er sjelden stabil; som oftest
dreier det seg om en progredierende tilstand,
men der graden av progresjon varierer. Det
er derfor av betydning å identifisere tilstan-
den raskt for å unngå ytterligere forverring
av såret.

Lokalt ødem øker diffusjonsveien mellom
kapillærer og omliggende celler og kan såle-
des kompromittere nutrisjon av huden. Hos
pasienter med nedsatt blodsirkulasjon vil
ødemdanning som følge av eksempelvis
hjertesvikt eller kritisk iskemi kunne utløse
eller forverre arterielle sår.

Lokalisasjon
Til forskjell fra rent venøse sår, som hyp-
pigst er lokalisert proksimalt for ankelen,
finnes arterielle sår primært distalt for anke-
len, blant annet fordi nedsatt blodsirkulasjon
får størst konsekvens distalt i kartreet. Ty-
pisk lokalisasjon er på helen, tåspiss, mel-
lom tær der disse gnis mot hverandre, og el-
lers der fremspring forårsaker økt lokalt
trykk eller gnissing mot skotøy og liknende,
som for eksempel ved fotdeformiteter (hal-
lux valgus og hammertær). Arterielle sår på
tærne kan også utvikle seg hos pasienter
med sirkulasjonssvikt ved uforsiktig fotpleie
og neglklipping eller etter fjerning av inn-
grodd negl.

Bunnen av et iskemisk sår blør vanligvis
ikke. Overflaten har en gulaktig, brunaktig,
grå eller sort, ofte nekrotisk overflate, van-
ligvis uten noe granulasjonsvev. Såret kan
være dypt, virker «utstanset» (fig 1), tidvis
med blottlagte sener, muskler og eventuelt
bein. Det er ofte tørt, uten eksudat eller puss,
fordi blodsirkulasjonen ikke er tilstrekkelig
til å opprettholde en inflammasjonsreaksjon.

! Hovedbudskap

■ Arterielle sår skyldes iskemi i hud og 
underliggende vev pga. utilstrekkelig 
blodtilførsel

■ Anamnese, klinisk undersøkelse og 
ankeltrykksmåling med beregnet ankel-
arm-indeks bekrefter mistanke om 
perifer aterosklerotisk sykdom

■ Primær behandling for arterielle sår er 
gjenoppretting av blodtilførselen, enten 
med endovaskulær eller karkirurgisk 
behandling
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Dette kan gi en underestimering av alvorlig-
hetsgrad ved bakterielle infeksjoner.

Arterielle sår er vanligvis smertefulle,
særlig i horisontalt leie om natten. Smerte-
lindring oppnås ofte ved å la beinet henge
ned utenfor sengekanten. Årsaken til lind-
ringen er økt hudperfusjon i foten i denne
stillingen, blant annet som følge av at den

venoarteriolære refleksen er slått ut, spesielt
distalt på foten (9, 10). Normalt gir denne
manøver en aktivering av den venoarteriolæ-
re refleksen med en halvering av hudperfu-
sjonen til følge, noe som ville forverret pa-
sientens smerter. Videre medvirker antakelig
økt lokalt kapillærtrykk under senkingen til
åpning av deler av mikrosirkulasjonen som
temporært er lukket i horisontal stilling, for-
di arterioltrykket er under kritisk luknings-
trykk. Noen pasienter med uttalte hvilesmer-
ter sover sittende i en stol med beina ned og
utvikler dermed et iskemisk ødem. Dette
øker diffusjonsveien mellom kapillærer og
hudens celler og dermed forverrer den lokal
nutrisjonen (11, 12).

Andre sår med iskemisk genese
Også andre tilstander enn perifer ateroskle-
rotisk sykdom kan hindre blodtilførselen og
resultere i lokal iskemi.

Thrombangiitis obliterans
Thrombangiitis obliterans (Bürgers syk-
dom) er en inflammatorisk segmental oblite-
rerende sykdom i små og mellomstore arte-
rier og vener. Typiske angiografiske forand-
ringer er fokale fortetninger i arteriene og
korkeskrueliknende, småkalibrede kollate-
raler i underekstremiteten. Bürgers sykdom
debuterer fortrinnsvis hos yngre menn
(25–40 år). De fleste er røykere. Årsaken er
uklar, men assosiasjon med HLA-A9 og
HLA-B5 peker i retning av en genetisk pre-
disposisjon (13).

Til forskjell fra aterosklerotisk gangren,
er gangren hos pasienter med Bürgers syk-
dom forholdsvis resistent mot infeksjon.
Dette, sammen med en bra kollateralsirkula-
sjon, medvirker til at avgrensede amputasjo-

ner er mer vellykkede hos disse pasientene.
Røykekutt er av vital betydning for behand-
lingen av Bürgers sykdom.

Trykksår
Trykksår (decubitus) skyldes også lokal is-
kemi. Spesielt ved beinfremspring vil trykk
fra underlaget kunne generere et høyt vevs-
trykk; for eksempel vil trykket være 3–5
ganger høyere under helbeinet enn der det er
bløtvev under (14). Det økte vevstrykket vil
i sin tur komprimere arterioler og kapillærer
og resultere i redusert eller manglende lokal
blodperfusjon. Ved langvarig iskemi kan
dette føre til celledød og sårdanning. Huden
har lav metabolisme og tåler hypoksi bedre
enn subkutant vev. Det vil derfor ofte være
betydelige nekrotiske partier til stede under
huden før sår manifesterer seg klinisk.

Lokale traumer
Lokale traumer mot huden kan forårsake
trombose i makro- og mikrosirkulasjonen
med resulterende iskemi. I tillegg vil trau-
met initiere en inflammatorisk respons som
øker det metabolske behov. Hvis blodsirku-
lasjonen i utgangspunktet er marginal, som
ofte er tilfelle hos eldre personer med kom-
ponenter av både arteriell og venøs insuffi-
siens, vil blodsirkulasjonen ikke være til-
strekkelig for å opprettholde normal vevs-
viabilitet.

Hypertensivt iskemisk sår
Hypertensivt iskemisk sår (Martorells sår) er
en sjelden tilstand som forekommer spesielt
hos kvinner over 55 år, fortrinnsvis etter
langvarig ubehandlet hypertensjon. Sårene
oppstår akutt, ofte i forbindelse med et
mindre traume, og vanligvis på leggens late-
ralside. Forløpet er karakteristisk. Det be-
gynner med rødblå misfargning av huden
som utvikler seg over dager eller uker til
sterkt smertefulle nekrotiske, multiple sår
med blåhvit rand. Sårene er iskemiske, selv
om den arterielle og venøse blodsirkulasjon
ellers i beinet kan være normal.

Man finner sterkt redusert antall blodfylte
kapillærer i randsonen, og biopsier viser pa-
tologiske arteriolforandringer med uttalt
mediahypertrofi og intimafortykkelse. En
sammenhørende vasospastisitet gir opphav
til en arteriolær okklusjon og påfølgende hy-
poksi. Dette er også angrepspunkt for den
behandling som er mest effektiv, antihyper-
tensiv behandling og sympatikusblokkade.

Diabetiske sår
Diabetes mellitus er en viktig risikofaktor for
utvikling av perifer aterosklerotisk sykdom
og finnes hos 30–40 % av pasientene med
kritisk iskemi. Tilstanden forårsaker normalt
ikke fotsår i seg selv, men bidrar til sårdan-
ning primært gjennom utvikling av nevro-
pati. Nevropatiske sår er ofte lokalisert til fot-
sålen, trykkpunkter på hel, tær og malleoler.

Sår hos diabetespasienter har ofte en blan-
det etiologi med både nevropati og iskemi

Tabell 1 Viktigste årsaker til sår på legg og fot

Hovedgrupper Undergrupper

Vaskulære årsaker 
80–90 % av alle sår (i Europa)

Venøs insuffisiens
Arteriell insuffisiens
Blandet arteriell og venøs insuffisiens

Traume Trykk
Skade
Brannskade
Kuldeskade

Nevropati Diabetes
Ryggskade

Tumorer Basalcellekarsinom
Sarkom
Spinocellulært karsinom

Vaskulitt
Infeksjon Bakteriell

Sopp
Protozo

Metabolsk sykdom Diabetes

Hematologisk sykdom Koagulasjonsforstyrrelser
Sigdcelleanemi
Hemolytiske anemier

Pyoderma gangrenosum
Hypertensivt sår (Martorell)

Figur 1 Typisk «utstanset» arterielt sår over 
malleol hos pasient med perifer aterosklerotisk 
sykdom (øverst). Til sammenlikning en fot med 
distalt gangren, forårsaket av arteriell sirkula-
sjonssvikt, også på grunn av perifer aterosklero-
tisk sykdom (nederst).
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(«nevroiskemiske sår»). Fordeling mellom
gruppene er forskjellig angitt i litteraturen,
noe som uttrykker den typiske heterogenisi-
tet ved diabetiske sår. Gruppen med rent
nevropatiske sår er angivelig den største,
nevroiskemi rammer færre, og gruppen med
rent iskemiske sår er den minste (15).

Anamnese og kliniske funn
Perifer aterosklerotisk sykdom kan diagnos-
tiseres med relativt stor sikkerhet ved hjelp
av anamnese og klinisk undersøkelse. Opp-
lysning om smerter ved gange, gangdistan-
se, smertelokalisasjon, tegn på iskemisk
hjertesykdom eller andre karlidelser er sent-
ral i anamnesen. Hvilesmerter tyder på
alvorlig sykdom, ofte i flere forskjellige
karavsnitt. Det er viktig å fastslå varigheten
av såret og om det opptrer for første gang
eller er residiverende.

Smerte er typisk for arterielle iskemiske
sår, med mindre en nevropatisk komponent
er til stede.

Klinisk undersøkelse rettes mot patolo-
giske tilstander i hjerte, perifer blodsirkula-
sjon, lunger og perifert nervesystem. Redu-
sert hudtemperatur, atrofisk hud og fravær
av arteriepuls indikerer arteriell sirkula-
sjonssvikt. Puls palperes over a. femoralis, a.
poplitea, a. dorsalis pedis og a. tibialis pos-
terior. Normalt vil systolisk trykk under 80
mmHg ikke kunne palperes, og mangel på
puls tyder på arterietrykk under dette. Videre
palperes abdomen og knehasen for ev. tilste-
deværelse av aneurisme, som kan være fo-
kus for embolier og gi lokale iskemiske par-
tier distalt (trash foot). Elevasjon av foten gir
oftest avblekning, og motsatt, rubor om den
henger ned. Kapillærfyllingen i tåpulpa er
forsinket etter manuell avklemming.

Klinisk undersøkelse må også omfatte un-
dersøkelse av venøs sirkulasjon. Venøse sår
finnes vanligvis medialt og distalt på leggen.
Typiske hudforandringer ved venøs insuffi-
siens er hemosiderinpigmentering, eksem,
atrophie blanche og lipodermatosklerose.

Supplerende undersøkelser
Utredning med ikke-invasive undersøkelser
som ankeltrykkmåling og farge-dupleks-
skanning er viktig for å bekrefte den kliniske
mistanken om perifer aterosklerotisk syk-
dom og for å kvantifisere og lokalisere syk-
dommen. Farge-dupleks-skanning er spe-
sielt velegnet, fordi metoden gir både anato-
misk og fysiologisk informasjon hvor
patologiske eller manglende blodstrømspro-
filer kan lokaliseres og stenoser og okklusjo-
ner påvises. Undersøkelsene etterfølges
eventuelt av magnetisk resonansangiografi
(MRA) eller digital subtraksjonsangiografi
hvis karkirurgi eller endovaskulær behand-
ling er indisert. Ved noen sentre behandles
pasienter basert på farge-dupleks-skanning
alene. Dette gjelder spesielt pasienter hvor
man finner indikasjon for endovaskulær be-
handling basert på en fullstendig sirkula-
sjonsfysiologisk utredning.

Ankel-arm-indeks
Til tross for stadig utvikling av nye undersø-
kelsesmetoder, er måling av ankeltrykk og
beregning av ankel-arm-indeks (AAI = sy-
stolisk BTankel/systolisk BTarm) fortsatt en
kjernemetode i den ikke-invasive utrednin-
gen av pasienter med perifer aterosklerotisk
sykdom. Metoden er enkel å anvende og kre-
ver kun et blodtrykksapparat og et enkelt ul-
tralydapparat (dopplerapparat). Ved blod-
trykksmåling med dopplerteknikk er det kun
det systoliske trykket som kan registreres.
Dette er i seg selv ingen begrensning, da det
er reduksjon i det systoliske blodtrykket som
er karakteristisk distalt for en arteriell ob-
struksjon. Denne undersøkelsen bør kunne
gjennomføres av alle allmennpraktikere.

Ved måling av ankeltrykk plasseres man-
sjetten like ovenfor malleolene og pumpes
opp suprasystolisk. Trykket i mansjetten når
dopplersignalet i a. dorsalis pedis eller a. ti-
bialis posterior kommer tilbake, represente-
rer systolisk blodtrykk under mansjetten i
den aktuelle arterien. Hos en karfrisk person
er systolisk trykk ved ankelen likt eller sågar
høyere enn trykket i a. brachialis. Denne
trykkforsterkningen kommer dels fordi arte-
riene blir gradvis stivere (mer muskulære)
lengre distalt, dels som følge av refleksjoner
og stående trykkbølger i den distale delen av
kartreet (16). Dette fenomenet er mindre ut-
talt i overekstremitetene. Ankel-arm-indeks
er dermed større eller lik 1,0; en ankel-arm-
indeks < 0,9 indikerer begynnende patologi.

Man finner normalt en god korrelasjon
mellom ankel-arm-indeks og grad av arte-
riell obstruksjon, enten denne er vurdert an-
giografisk eller fra pasientens subjektive
plager. Pasienter med intermitterende klau-
dikasjon har vanligvis ankel-arm-indeks i
området 0,5–0,8, mens pasienter med
subkritisk og kritisk iskemi har ankel-arm-
indeks på henholdsvis < 0,5 og < 0,3 (17).
Det kan imidlertid være betydelig overlap-
ping i ankel-arm-indeks mellom disse grup-
pene. I noen tilfeller vil ankel-arm-indeks
være til god hjelp for å avkrefte mistanke om
perifer aterosklerotisk sykdom der andre til-
stander, for eksempel spinalstenose, gir
symptomer som kan forveksles.

Hos pasienter med kritisk iskemi vil abso-
lutt ankeltrykk eller absolutt tåtrykk korrele-
re bedre med symptomer, viabilitet og be-
handling enn ankel-arm-indeks (18–20).
Tåtrykk har en høy negativ prediktiv verdi,
men en lavere positiv prediktiv verdi for dia-
gnostikk av kritisk iskemi og er således mer
nyttig i å ekskludere enn å bekrefte kritisk
iskemi (18).

Til tross for at måling av ankeltrykk og
beregning av ankel-arm-indeks vanligvis er
teknisk lett å gjennomføre, finnes det for-
hold som må påaktes. Hos pasienter med
diabetes vil en kalsifisering av leggarteriene
(mediasklerose) kunne resultere i stive kar-
vegger. Dette hindrer eller begrenser kom-
presjon av arterien under mansjetten, som
dermed må inflateres til et høyere trykk enn

Figur 2

Skjematisk fremstilling av perkutan trans-
luminal angioplastikk (PTA). Øverst kon-
vensjonell PTA. Under vises subintimal 
PTA, der mandreng (m), PTA-kateter (k), og 
PTA-ballong (b) føres gjennom et subinti-
malt hulrom formet av mandrengen. Det 
skapes således et nytt karlumen som i 
utgangspunktet er uten endotelcellelag på 
innsiden. Tverrsnittsfigurene nederst viser 
til venstre snittet A-A med kun mandren-
gen liggende i den nye kanalen. Til høyre 
vises snittet litt senere i prosessen med 
distendert ballong.

Figur 3

Skjematisk fremstilling av bypass i under-
ekstremitetene, femoropopliteal og femo-
rokrural bypass, hos pasienter med perifer 
aterosklerotisk sykdom
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det som normalt ville okkludere arterien.
Dermed overestimeres arterietrykket, av og
til i betydelig grad. I slike tilfeller kan systo-
lisk tåtrykk, pulsvolumkurver fra pletysmo-
graf eller elevasjon av ekstremiteten være
avklarende.

Behandling
Den eneste effektive vei mot tilheling av
arterielle sår er å behandle den bakenforlig-
gende årsaken til iskemien, nemlig de atero-
sklerotiske obstruksjonene. Endovaskulær
behandling er førstevalg, fordi åpen rekon-
struktiv kirurgi innebærer økt infeksjonsrisi-
ko. Konservative tiltak er viktige, slik som
røykeslutt, gangtrening når dette er mulig og
kostholdsveiledning.

Perkutan transluminal angioplastikk
Perkutan transluminal angioplastikk (PTA)
ble tidligere hovedsakelig anvendt for å åpne
korte stenoser eller okklusjoner (21). Meto-
den er spesielt godt egnet i iliakale arterier.
Pasienter med iskemiske sår har ofte lengre
okklusjoner i det femoropopliteale segmen-
tet, hvor konvensjonell perkutan translu-
minal angioplastikk er mindre egnet. Bruk
av subintimal perkutan transluminal angio-
plastikk (s-PTA) (fig 2) har i den senere tid
gitt lovende resultater også hos pasienter
med kritisk iskemi (22).

Karkirurgi
Karkirurgi hos pasienter med iskemiske sår
krever ofte anleggelse av en femoropopli-
teal- eller femorokrural bypass (fig 3), ikke
sjeldent kombinert med en perkutan translu-
minal angioplastikk i iliakalarteriene, fordi
pasientene oftest har en multisegmental syk-
dom. Bypasskirurgi krever bruk av pasien-
tens egen vena saphena magna eller parva.
Kunststoffprotese bør ikke benyttes hos pa-
sienter med sår, som ofte er infiserte. Tromb-
endarterektomi i a. femoralis communis og
a. profunda er et begrenset inngrep som kan
være effektivt dersom kollateralene rundt
kneet er godt utviklet.

Farmakologisk behandling
Farmakologisk behandling som eneste alter-
nativ ved perifer aterosklerotisk sykdom gir
skuffende resultater. Noen studier på pasien-
ter med kritisk iskemi har vist at prostaglan-
diner kan være er alternativ der andre terapi-
former ikke har vært tilgjengelig. Blod-
trykkssenkende midler reduserer en av

risikofaktorene for perifer aterosklerotisk
sykdom, men i tilfeller med arterielle sår, der
lokal perfusjon ikke er tilstrekkelig for å
opprettholde normal viabilitet, kan det ar-
gumenteres mot å senke perfusjonstrykket.
Betablokkere er i utgangspunktet ikke kon-
traindisert hos pasienter med perifer atero-
sklerotisk sykdom. Alle pasienter bør få
platehemmere eller antikoagulasjonsbe-
handling hvis det ikke foreligger kontraindi-
kasjon mot dette. Bruk av statiner kan indi-
vidualiseres.

Andre behandlingsformer
Hyperbar oksygenbehandling i trykktank
har i enkelte studier vist å kunne fremskynde
tilheling av iskemiske sår, både hos pasien-
ter med og uten diabetes (23). Terapeutisk
angiogenese med nydanning av kapillærer
(angiogenese) og videreutvikling av eksiste-
rende karanlegg (arteriogenese) ved kritisk
iskemi er ennå på forskningsstadiet. Forelø-
pige studier, også ved vårt sykehus (24), ty-
der så langt at dette kan være et alternativ for
noen av pasientene med kritisk iskemi uten
annet behandlingsalternativ.

Avsluttende kommentarer
Det viktigste prinsipp ved behandling av
pasienter med arterielle sår er å øke blod-
sirkulasjonen til sårområdet. Valg av meto-
de, åpen karkirurgi, endovaskulær behand-
ling eller medisinsk behandling, er avhengig
av pasientens generelle tilstand og angio-
grafiske funn. Pasienten må oppfordres til
røykekutt, og eventuell samtidig diabetes,
hypertensjon, hyperlipidemi og koagula-
sjonsforstyrrelser bør reguleres. Utsatte
trykkpunkter må beskyttes mot ytterligere
sårdanning med velegnet skotøy og even-
tuell polstring. For å bedre perfusjonen i bei-
na om natten bør hodeenden av sengen heves
med 10–15 cm, dersom dette er symptom-
lindrende.

Litteratur

1. Ryan TJ. The epidemiology of leg ulcers. 
I: Westerhof W, red. Leg ulcers: diagnosis 
and treatment. Amsterdam: Elsevier, 1993: 
19–27.

2. Baker SR, Stacey MC, Jopp-McKay AG et al. 
Epidemiology of chronic venous ulcers. Br J Surg 
1991; 78: 864–7.

3. Margolis DJ, Bilker W, Santanna J et al. Venous 
leg ulcer: incidence and prevalence in the elderly. 
J Am Acad Dermatol 2002; 46: 381–6.

4. Leng GC, Davis M, Baker D. Bypass surgery for 
lower leg ischemia (Cochrane Review). Cochrane 
Database Syst Rev 2000: CD002000.

5. Shaw JE, Boulton AJ. The pathogenesis of dia-
betic foot problems: An overview. Diabetes 1997; 
46 (suppl 2): 58–61.

6. Frykberg RG. Epidemiology of the diabetic foot: 
ulcerations and amputations. Adv Wound Care 
1999; 12: 139–41.

7. Sarkar PK, Ballantyne S. Management of leg 
ulcers. Postgrad Med J 2000; 76: 674–82.

8. Sibbald RG. An approach to leg and foot ulcers: 
A brief overview. Ostomy Wound Manage 1998; 
44: 28–35.

9. Stranden E. Dynamic recordings of the local vaso-
constrictor response to increased venous trans-
mural pressure. Acta Chir Scand 1984; 150: 
25–30.

10. Stranden E, Berger KJ, Pedersen KE. Spatial vari-
ation in veno-arteriolar reflex (VAR) and effect 
of reconstructive surgery in limbs with chronic 
critical limb ischaemia (CLI). Angiology 2000; 9: 
151–5.

11. Khiabani HZ, Anvar M, Stranden E et al. Oedema 
in the lower limb of patients with chronic critical 
ischemia (CLI). Eur J Vasc Endovasc Surg 1999; 
17: 419–23.

12. Bollinger A, Fagrell B. Clinical capillaroscopy. 
A guide to its use in clinical research and practice. 
Toronto: Hogrefe & Huber, 1990.

13. Juergens JL. Thromboangitis obliterans (Buer-
ger’s disease TAO). I: Juergens JL, Spittel JA, 
Fairbairn JF, red. Peripheral vascular disease. 
Philadelphia: Saunders, 1980: 468–91.

14. Le KM, Madsen BL, Barth PW et al. An in-depth 
look at pressure ulcers using monolithic silicon 
pressure sensors. Plast Reconstr Surg 1984; 6: 
745–53.

15. Boulton AJM. The pathway to ulceration: Aetio-
pathogenesis. I: Boulton AJM, Connor H, 
Cavanagh PR, red. The foot in diabetes. Chiches-
ter: John Wiley & Sons, 1994: 37–56.

16. O’Rourke MF. Arterial function in health and dis-
ease. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1982.

17. Wolfe JH, Wyatt MG. Critical and subcritical 
ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 1997; 13: 
578–82.

18. Kroger K, Stewen C, Santosa F et al. Toe pressure 
measurements compared to ankle artery pressure 
measurements. Angiology 2003; 54: 39–44.

19. Brothers TE, Esteban R, Robison JG et al. Sym-
ptoms of chronic arterial insufficiency correlate 
with absolute ankle pressures better than with 
the ankle/brachial index. Minerva Cardioangiol 
2000; 48: 103–9.

20. Ubbink DT, Tulevski II, Den Hartog D et al. The 
value of non-invasive techniques for the assess-
ment of critical limb ischaemia. Eur J Vasc Endo-
vasc Surg 1997; 13: 296–300.

21. Hatlinghus S, Enge I, Gjølberg T et al. Percutan 
transluminal angioplastikk. Tidsskr Nor Lægeforen 
1981; 101: 1392–5.

22. Florenes T, Bay D, Sandbaek G et al. Subintimal 
angioplasty in the treatment of patients with inter-
mittent claudication: long term results. Eur J Vasc 
Endovasc Surg 2004; 28: 645–50.

23. Abidia A, Laden G, Kuhan G et al. The role of 
hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic 
lower extremity ulcers: a double-blind random-
ised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 
2003; 25: 513–8.

24. Wester T, Jørgensen JJ, Stranden E et al. 
Behandling av pasienter med kritisk iskemi (KI) 
i underekstremitene med transplantasjon av auto-
loge stamceller – en pilotstudie. Abstrakt 284. 
Oslo: Norske kirurgiske foreningers vitenskapelige 
forhandlinger, 2003.



Sirkulasjonsutredning, side 1 

Sirkulasjonsutredning hos diabetespasienten 
 
Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk avd., Oslo Vaskulære Senter,  
Aker universitetssykehus HF, Oslo. E-post: einar.stranden@medisin.uio.no 
 
Perifer arteriell sirkulasjonssvikt (PAS) kjennetegnes ved aterosklerotiske fortetninger i 
underekstremitetene. Mens PAS er en stor risikofaktor for utvikling av kritisk iskemi 
amputasjon av beina, representerer PAS også en høy sannsynlighet for kardiobvaskulær og 
cerebrovaskulær sykdom.  
 
PAS kan diagnostiseres med relativt stor sikkerhet ved hjelp av anamnese og klinisk 
undersøkelse. Opplysning om smerter ved gange, gangdistanse, smertelokalisasjon, tegn på 
iskemisk hjertesykdom eller andre karlidelser er sentral i anamnesen. Hvilesmerter tyder på 
alvorlig sykdom, ofte i flere forskjellige karavsnitt.  
 
Klinisk undersøkelse rettes mot patologiske tilstander i hjerte, perifer blodsirkulasjon, lunger 
og perifert nervesystem. Redusert hudtemperatur, atrofisk hud og fravær av arteriepuls 
indikerer arteriell sirkulasjonssvikt. Puls palperes over a. femoralis, a. poplitea, a. dorsalis 
pedis og a. tibialis posterior. Normalt vil systolisk trykk under 80 mmHg ikke kunne palperes, 
og mangel på puls tyder på arterietrykk under dette. Videre palperes abdomen og knehasen for 
ev. tilstedeværelse av aneurisme, som kan være fokus for embolier og gi lokale iskemiske 
partier distalt (”trash foot”). Elevasjon av foten gir oftest avblekning, og motsatt, rubor om 
den henger ned. Kapillærfyllningen i tåpulpa er forsinket etter manuell avklemming.  
 
Supplerende undersøkelser 
Utredning med ikke-invasive undersøkelser som ankeltrykkmåling og farge-dupleks-skanning 
er viktig for å bekrefte den kliniske mistanken om perifer aterosklerotisk sykdom og for å 
kvantifisere og lokalisere sykdommen. Farge-dupleks-skanning er spesielt velegnet, fordi 
metoden gir både anatomisk og fysiologisk informasjon hvor patologiske eller manglende 
blodstrømsprofiler kan lokaliseres og stenoser og okklusjoner påvises. Undersøkelsene 
etterfølges eventuelt av magnettomografangiografi (MRA) eller digital subtraksjonsangiografi 
hvis karkirurgi eller endovaskulær behandling er indisert. Ved noen sentre behandles 
pasienter basert på farge-dupleks-skanning alene. Dette gjelder spesielt pasienter hvor man 
finner indikasjon for endovaskulær behandling basert på en fullstendig sirkulasjonsfysiologisk 
utredning.  
 
Ankel-arm-indeks (AAI) 
Til tross for stadig utvikling av nye undersøkelsesmetoder, er måling av ankeltrykk og 
beregning av ankel-arm-indeks (AAI = systolisk BTankel / systolisk BTarm) fortsatt en 
kjernemetode i den ikke-invasive utredningen av pasienter med perifer aterosklerotisk 
sykdom. Metoden er enkel å anvende og krever kun et 
blodtrykksapparat og et enkelt ultralydapparat 
(dopplerapparat). Ved blodtrykksmåling med 
dopplerteknikk er det kun det systoliske trykket som 
kan registreres. Dette er i seg selv ingen begrensning, 
da det er reduksjon i det systoliske blodtrykket som er 
karakteristisk distalt for en arteriell obstruksjon.  
Denne undersøkelsen bør kunne gjennomføres av alle 
allmennpraktikere. 

mailto:einar.stranden@medisin.uio.no


Sirkulasjonsutredning, side 2 

 
Ved måling av ankeltrykk plasseres mansjetten like ovenfor malleolene og pumpes opp 
suprasystolisk. Luften slippes så sakte ut (ca. 2 mmHg/s). Trykket i mansjetten når 
dopplersignalet i a. dorsalis pedis eller a. tibialis posterior kommer tilbake, representerer 
systolisk blodtrykk under mansjetten i den aktuelle arterien. Hos en karfrisk person er 
systolisk trykk ved ankelen likt eller sågar høyere enn trykket i a. brachialis.  Denne 
trykkforsterkningen kommer dels fordi arteriene blir gradvis stivere (mer muskulære) lengre 
distalt, dels som følge av refleksjoner og stående trykkbølger i den distale delen av kartreet. 
Dette fenomenet er mindre uttalt i overekstremitetene. Ankel-arm-indeks er dermed større 
eller lik 1,0; AAI <0,9 indikerer begynnende patologi.  
 
Man finner normalt en god korrelasjon mellom AAI og grad av arteriell obstruksjon, enten 
denne er vurdert angiografisk eller fra pasientens subjektive plager. Pasienter med 
intermitterende klaudikasjon har vanligvis AAI i området 0,5-0,8, mens pasienter med 
subkritisk og kritisk iskemi har AAI på henholdsvis <0,5 og <0,3. Det kan imidlertid være 
betydelig overlapping i AAI mellom disse gruppene. I noen tilfeller vil AAI være til god hjelp 
for å avkrefte mistanke om perifer aterosklerotisk sykdom der andre tilstander, for eksempel 
spinalstenose, gir symptomer som kan forveksles.  
 
Hos pasienter med kritisk iskemi vil absolutt ankeltrykk (<50 mmHg) eller absolutt tåtrykk 
(<30 mmHg) korrelere bedre med symptomer, viabilitet og behandling enn AAI. Tåtrykk har 
en høy negativ prediktiv verdi, men en lavere positiv prediktiv verdi for diagnostikk av kritisk 
iskemi og er således mer nyttig i å ekskludere enn å bekrefte kritisk iskemi. 
 
Til tross for at måling av ankeltrykk og beregning av ankel-arm-indeks vanligvis er teknisk 
lett å gjennomføre, finnes det forhold som må påaktes. Hos pasienter med diabetes vil en 
kalsifisering av leggarteriene (mediasklerose) kunne resultere i stive karvegger. Dette hindrer 
eller begrenser kompresjon av arterien under mansjetten, som dermed må inflateres til et 
høyere trykk enn det som normalt ville okkludere arterien. Dermed overestimeres 
arterietrykket, av og til i betydelig grad. I slike tilfeller kan systolisk tåtrykk, pulsvolum-
kurver fra pletysmograf eller elevasjon av ekstremiteten være avklarende.  
 
I noen tilfeller vil ankeltrykk indeks kunne være tilnærmet normal til tross for at pasienten har 
symptomer. Dette gjelder særlig pasienter med overveiende proksimale obstruksjoner (f.eks. 
Leriche syndrom).  Hos disse utføres en arbeidsbelastningstest, normalt gange på tredemølle 
til sterke smerter oppstår (dette kan også gjøres som gange i en trapp). Hensikten med denne 
testen er å øke blodføringen så vidt mye i den obstruerte arterien at man får et signifikant 
trykkfall over stenosen (trykkfallet påvirkes av blodføringen). Dette gir et temporært trykkfall 
som vedvarer noen minutter. Et trykkfall på 20 mmHg eller mer er diagnostisk for proksimal 
obstruksjon.  
 
Pletysmografi  
Når en gjenstand senkes ned i et kar som er breddfyllt med vann vil et væskevolum 
tilsvarende gjenstandens volum renne ut. Dette er det opprinnelige måletekniske grunnlaget 
for en pletysmograf, som var et væskefyllt kammer. Ordet pletysmograf kommer fra gresk: 
Pletys = det å være fyllt med, graphein = å skrive. Ved pletysmografi registreres altså volum- 
forandringer i et organ eller kroppsdel som et uttrykk for måleområdets blodsirkulasjon eller 
væskesvelling. De kan være pulssynkrone, eller opptre i forbindelse med en avklemning av 
venesystemet (venøs okklusjons-pletysmografi). 
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Det finnes flere typer pletysmografer, som benytter forskjellig måleprinsipper. Ved vårt 
laboratorium benytter vi luftfylt pletysmograf, kvikksølv strain gauge pletysmograf og 
fotopletysmograf, beroende på pasientkategori og undersøkelse vi skal utføre. Arterielle 
pulsvolum kurver (PVR) gir nyttig informasjon i 
tillegg til ankeltrykk ved utredning av pasienter 
med arteriell insuffisiens. Størrelsen og konturen på 
kurven gir informasjon om grad av arteriell 
obstruksjon.  Man unngår med denne teknikken den 
underestimering av sykdom som er karakteristisk 
ved ankeltrykkmåling når arteriene er sklerotiske 
og innkompressible (som gir for høyt ankeltrykk 
ved diabetes). Figuren viser puls volum kurver hos 
en pasient med venstresidig arteriell obstruksjon i 
eller proksimalt for låret. Dette ses ved reduserte 
pulsvolum kurver på låret og arterielt trykkfall 
ovenfor leggen. 
  
Ved diabetiske sår kan det være grunnlag for å undersøke mikrosirkulasjonen rundt såret, for 
eksempel med laser doppler apparat eller ved måling av transkutan oksygentensjon (TCpO2). 
Under er vist sannsynlighetskurver for sårtilheling ved forskjellige verdier av TCpO2, tåtrykk 
og ankeltrykk, som indikert i litteraturen. Slike undersøkelser kan vanligvis utføres ved et 
karlaboratorium.  

Ved mistanke om arteriell insuffisiens bør pasienter henvises til et karsenter for vurdering og 
eventuell behandling med PTA eller karkirurgi. 
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Sammenhengen mellom koronarsykdom og 
perifer aterosklerotisk sykdom. 
Betydningen av ankel-arm-indeks (AAI).

Dr. philos. Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, 
Oslo Vaskulære Senter, Aker universitetssykehus HF, Oslo. 

Aterosklerose er en generalisert sykdom 
som rammer en betydelig del av be-
folkningen. Forandringer kan påvises i 

lårarteriene hos to tredjedeler av befolkningen i 
aldersgruppen over 60 år (1). De fleste vil for-
bli asymptomatiske, men et betydelig antall får 
symptomer fra arteriene til hjertet (angina pec-
toris, myokardinfarkt), fra hjernen (TIA, apo-
pleksi) eller fra beina (claudicatio intermittens, 
hvilesmerter, gangren). 

Definisjonen perifer aterosklerotisk sykdom 
(PAS) blir gjerne benyttet på pasienter med 
arteriell obstruksjon som reduserer ankel-arm-
indeks (AAI) til mindre eller lik 0,9. Sam-
menhengen mellom koronarsykdom og PAS 
er veldokumentert. Studier viser forekomst av 
koronar- og cerebrovaskulær sykdom hos 40-60 
% av pasienter med PAS. I PARTNERS-studi-
en (The PAD Awareness, Risk, and Treatment: 
New Resources for Survival) (2) som omfattet 
nær 7000 pasienter med alder over 50 år, fant 
man at kun 13 % med AAI < 0,90 var uten kor-
onar- eller cerebrovaskulær sykdom. 

Graden av koronarsykdom, bedømt fra koro-
nar angiografi eller CT kalsiumskåre (se under), 
korrelerer med AAI. Motsatt, og ikke uven-
tet, vil pasienter med koronarsykdom ha øket 
sannsynlighet for PAS. Forekomst av PAS hos 
pasienter med iskemisk hjertesykdom varierer i 
ulike serier fra 10 % til 30 %. Obduksjonsmate-
rialer har vist at pasienter som dør av hjertein-
farkt har dobbelt så stor sannsynlighet for å ha 
signifikante stenoser i bekken- og halsarterier 
enn dem som dør av andre årsaker (3).

Sammenhengen mellom PAS og cerebrovas-
kulær sykdom er svakere enn ved koronarsyk-
dom. Med ultralyd dupleks-undersøkelse (2-D 
ultralyd + doppler) finner man forandringer i 
precerebrale kar hos 25-50 % av pasienter med 
intermitterende klaudikasjon, men kun 5 % har 
hatt cerebrovaskulære symptomer (3).

Litteraturen beskriver overlappende syk-
dom i koronar-, cerebral- og underekstremi-
tetsarterier som vist i figur 1. Data er tatt fra 
REACH-studien (Reduction of Atherothrom-
bosis for Continued Health) (4) som inkluderte 
nær 68 000 pasienter med alder 45 år eller eldre. 
Alle hadde symptomer på kardiovaskulær syk-
dom. Man fant i denne studien at 25 % av koro-
narpasientene, 65 % av pasientene med PAS og 
40 % av pasientene med cerebrovaskulær syk-
dom også hadde patologi i de andre gebetene. 

Hvordan oppdage 
asymptomatisk sykdom?

Spontane hjerteinfarkt kan ofte forekomme hos 
personer som ikke tidligere har fått påvist kar-
diovaskulær sykdom (5). Det å forhindre slike 
episoder, samt på en nøyaktig måte å identifi-
sere pasienter som er i risikosonen, er fortsatt en 
betydelig utfordring for helsevesenet.

Hypertensjon, dyslipidemi, røyking, diabe-
tes mellitus og hyperkoagulabilitet representerer 
risikofaktorer for utvikling av aterosklerose, og 
kan være til hjelp i vurdering av forebyggende 

Figur 1. Semikvantitativ framstilling av overlapping 
i sykelighet mellom koronarsykdom, cerebrovasku-
lær sykdom og perifer aterosklerotisk sykdom (PAS). 
Dataene er hentet fra REACH-studien som inkluderte 
67 888 pasienter med kardiovaskulære symptomer 
(4). Figuren er modifisert fra TASC II (3).
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helsetiltak. Som parametre for den enkelte pasi-
ent har faktorene store begrensninger. Man-
gel på gradering, kombinert med manglende 
oversikt over andre predisponerende fakto-
rer (overvekt, inaktivitet, genetikk, etnisitet, 
inflammasjon og hemostatiske faktorer), kan 
bidra til å forklare den store forskjellen vi kan 
finne i sykelighet mellom individer med tilsyne-
latende samme risikobelastning (6). I tillegg vil 
mer enn halvparten av pasienter med koronar-
sykdom mangle eller kun ha en risikofaktor (7). 
Risikofaktorer har således i seg selv liten styrke 
i å fastslå hvilke asymptomatiske personer som 
vil utvikle koronarsykdom (8). 

Det en klar prognostisk assosiasjon mellom 
PAS og koronarsykdom. Dette har ledet til tan-
ken om at også asymptomatisk arteriesykdom 
kan ha en prognostisk verdi (9). Fordi arteri-
esykdom utvikles over lang tid er det etablert en 
rekke målemetoder som tar sikte på å avdekke 
asymptomatisk sykdom i arterier (10, 11, 12). 
Under er kort beskrevet viktige metoder som 
benyttes.  

Intima-media-tykkelse (IMT)
IMT indikerer tykkelse av arterieveggen, i form 
av avstanden mellom lagene tunica intima og 
tunica media. Begge lagene gir relativt sterkt 
ekko i et ultralyd skanbilde (figur 2). Spesi-
elt har IMT i arteria carotis communis, bulbus 
og interna vært mye benyttet som en subkli-
nisk markør. Den har også vært benyttet i stor 
skala i farmakologiske studier. Selv om IMT 
er sterkt assosiert med aterosklerose, kan også 
andre ikke-aterosklerotiske prosesser forårsake 
økt tykkelse av karveggen, som for eksempel 
intima-hyperplasi og intima fibrocellulær hy-

pertrofi. I hovedsak regner man at IMT over 0,9 
mm indikerer aterosklerotisk patologi. Nyere 
ultralydskannere gir IMT direkte, beregnet som 
middelverdi over et valgt område, som indi-
kert i figur 2. Alternativt gjøres dette i ettertid 
på en datamaskin. I daglig praksis kan en grov 
manuell måling med innebygget måleverktøy gi 
tilstrekkelig klinisk informasjon. 

ARIC-studien (Atherosclerosis Risk in 
Communities, 12841 pasienter) (13) viste at 
sannsynligheten for utvikling av koronarsyk-
dom i løpet av 10 år var 11 og 14 % når IMT 
hos middelaldrende kvinner og menn var hen-
holdsvis over 0,97 mm og over 1,13 mm. Med 
alder over 65 år var sannsynligheten 15 % for 
begge grupper hvis IMT var over 1,18 mm. 
Motsatt var sannsynligheten kun 3 % for menn 
hvis IMT var mindre enn 0,67 mm, og for kvin-
ner 1 % når IMT var mindre enn 0,61 mm, 
begge med alder 45-65 år. Med alder over 65 år 
var sannsynlighet for utvikling av koronarsyk-
dom 4 % hvis IMT var under 0,87 mm. Se ellers 
figur 3.

CT kalsiumskåre
CT kalsiumskåre (CTk) er et mål for meng-
den kalsium i koronararterier. Koronarkar med 
stenoser over 50 % inneholder vanligvis kal-
sium som kan påvises med CT. Koronar kal-
siumskåre er en markør for aterosklerose som 
er proporsjonal med mengde og alvorlighet av 
aterosklerotisk sykdom (14). En rekke studier 
har vist at CTk har høy sensitivitet for koronar-
sykdom. Det er funnet en klar, økende predik-
tiv verdi for CTk som er bedre enn Framingham 
risiko-skåre når den benyttes på asymptoma-
tiske pasienter (15). En rekke observasjonelle 
studier har vist at pasienter med øket mengde 
plakk som gir CTk > 400 har opp mot 10 ganger 
økt sannsynlighet for hjerteinfarkt i løpet av 
de neste 3-5 år (14). Koronar kalsiumskåre har 
også forbigått konvensjonelle risikofaktorer, 
C-reaktiv protein (CRP) og IMT som prediktor 
for kardiovaskulære episoder. Den prognostiske 
informasjonen som denne verdien gir kan bli 
nyttig i planlegging av behandlingsstrategier for 
å bremse pasientens kardiovaskulære sykdom. 

Figur 3 viser resultater fra SFHS-studien 
(St. Francis Heart Study) (16) på eldre pasi-
enter. Med CTk-verdier over 400 var det 28 % 
sannsynlighet for koronarsykdom innen 10 år. 

Figur 2. Eksempel på en automatisk bestemmelse av 
intima-media-tykkelse (IMT) i et manuelt valgt områ-
de av arteria carotis communis. I dette skanbildet var 
middelverdien av vel 300 beregninger lik 0,71 mm.
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Samme studien viste kun 1 % sannsynlighet når 
CTk var lik 0 hos eldre.  

Pulsbølgehastighet i aorta
Pulsbølgehastighet i aorta, gjerne målt som has-
tighet mellom arteria carotis og arteria femoralis 
communis, er et mål for arterieveggens stivhet. 
Arteriell stivhet er vist å inneha uavhengig pre-
diktiv verdi for kardiovaskulær morbiditet og 
mortalitet, samt hjerneslag (17). Pulsbølgehas-
tighet kan måles med dopplerapparat, spesiell 
mekanografisk teknikk eller med tonografi og 
analyse av pulsbølgekontur (18). Funn i Rot-
terdamstudien (19) på eldre viser 13 % sann-
synlighet for koronarsykdom innen 10 år når 
pulsbølgehastigheten hos menn er over 14,6 m/s 
og hos kvinner er over 14,2 m/s (Figur 3). 

Pulstrykk 
Det er velkjent at økning av systolisk (SBT) og 
diastolisk (DBT) blodtrykk øker faren for kar-
diovaskulær død (20). Epidemiologiske studier 
har vist at disse trykkene utvikler seg forskjel-
lig med alderen. En gradvis reduksjon i DBT er 
rapportert etter 50-60-års alder. Motsatt fortset-
ter SBT å stige hos eldre. Følgelig vil pulstryk-
ket (PT = SBT – DBT) stige jevnt opp til 60-års 
alder for deretter å stige raskt.

Flere studier antyder at pulstrykket har 
prognostisk verdi for kardiovaskulær død (6). 
Dette gjelder blant annet studier som dokumen-
terer pulstrykk som uavhengig risikoprediktor 
og studier som viser at pulstrykket er sterkt kor-

relert med surrogatmarkører som ventrikulær 
masse, carotis-IMT samt alvorlighetsgrad og 
progresjon av aterosklerose. 

Øket pulstrykk forklares som en økende 
stivhet i sentrale arterier. Dette synes å være 
sammenhengen mellom øket pulstrykk og 
økende grad av kardiovaskulær sykdom. Arteri-
ell stivhet øker afterload og hjertets arbeid, noe 
som kan gi iskemi (21). Et øket pulstrykk øker 
også ”shear stress” og pulsatil belastning, som 
begge bidrar til endotel-dysfunksjon, ateroskle-
rose og øker faren for plakkruptur.

Når økt pulstrykk benyttes som risikomar-
kør, må man imidlertid ta i betraktning den 
fysiologiske økning i stivhet som kommer med 
alderen. En gitt økning i pulstrykket hos yngre 
kan således indikere større patologi enn den 
samme økningen i en eldre populasjon, og en 
høyere terskelverdi for pulstrykk er derfor aktu-
elt hos eldre.

Ankel-arm-indeks
Til tross for stadig utvikling av nye undersø-
kelsesmetoder, er måling av ankeltrykk og be-
regning av ankel-arm-indeks (AAI = systolisk 
ankeltrykk / systolisk armtrykk) fortsatt en 
kjernemetode i ikke-invasiv utredning av pasi-
enter med PAS. Metoden har også fått betyd-
ning som et epidemiologisk verktøy for studier 
av sykdomsutvikling, og i oppfølgning av pasi-
enter med symptomgivende PAS. 

En rekke studier, som for eksempel ”Car-
diovaskular Health Study” (22) på nær 6000 
eldre, har dokumentert AAI som prediktor for 
kardiovaskulær sykdom og mortalitet. I denne 
studien var AAI < 0,9 en uavhengig risikofak-
tor for morbiditet og mortalitet. En signifikant 
reduksjon i overlevelse ble registrert for hver 
reduksjon i AAI på 0,1.

I studien ”Strong Heart Study” (23) (4393 
individer) fant man at terskelverdien i AAI 
som er assosiert med økt mortalitet, lå høyere 
enn 0,9. Når materialet ble stratifisert i AAI-
grupper på 0,1 fant man økning i kardiovasku-
lær mortalitet, så vel som i mortalitet av alle 
årsaker når AAI var lavere enn 1,1 og høyere 
enn 1,4 (figur 4). Dette funnet av en noe høyere 
terskelverdi kan bety at andre studier som har 
benyttet AAI < 0,9 som patologisk har unde-
restimert sammenhengen mellom redusert AAI 
og hjertesykdom fordi alle individer med AAI 
over 0,9 har vært inkludert i referansegruppen. 

Figur 3. Dose-respons-kurve for negativ og positive 
tester for tilstedeværelse av kardiovaskulær sykdom 
og 10 års sannsynlighet for utvikling av koronarsyk-
dom basert på metaanalyse av Simon og medarbeide-
re (18). IMT, midlere intima media tykkelse av arteria 
carotis communis, bulbus og interna; PBH, pulsbølge 
hastighet; CTk, CT koronar kalsiumskåre; AAI, ankel-
arm-indeks.
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Dette betyr altså at både de i området 0,9 < AAI 
< 1,1 og individer i området AAI > 1,4 har vært 
definert som tilhørende karfriske. Tilsvarende 
funn ble også gjort i ”Edinburgh Artery Study” 
(24) (1592 eldre av begge kjønn) der man fant 
at AAI i nær-normal område (0,91-1,0) var for-
bundet med redusert 5-års overlevelse.

U-form for risiko-kurven (figur 4) er også 
påvist av andre (25). Økningen i mortalitet ved 
høye verdier for AAI kan blant annet skyldes 
økt andel av pasienter med diabetes mellitus i 
denne fraksjon. Mediasklerosen som er typisk 
for diabetes, vil kunne skape karstivhet med 
overestimering av AAI. 

Måling av ankeltrykk er lett å utføre og 
krever kun et blodtrykksapparat og et enkelt 
ultralyd-dopplerapparat (figur 5). Ved blod-
trykksmåling med dopplerteknikk er det kun 
systoliske trykk som kan registreres. Dette er i 
seg selv ingen begrensning, fordi det er reduk-
sjon i det systoliske blodtrykket som er karakte-
ristisk distalt for en arteriell obstruksjon. 

Man finner normalt en god korrelasjon mel-
lom AAI og grad av arteriell obstruksjon, enten 

denne er vurdert angiografisk eller fra pasien-
tens subjektive plager. Pasienter med intermitte-
rende klaudikasjon har vanligvis AAI i området 
0,5-0,8, mens pasienter med kritisk iskemi har 
AAI < 0,5. Det kan imidlertid være betydelig 
overlapping i AAI mellom gruppene. Hos pa-
sienter med kritisk iskemi vil ankeltrykk (<50 
mmHg) eller tåtrykk (<30 mmHg) imidlertid 
korrelere bedre med symptomer, viabilitet og 
behandling enn AAI. Dette forstår man etter 
som det er det lokale perfusjonstrykket som dri-
ver blodet gjennom vevet. Et ankeltrykk på 50 
mmHg er vanligvis så vidt nok for å gi adekvat 
perfusjon i foten i hvile. Hvis armtrykket er 100 
mmHg vil da pasienten ha en AAI på 0,5. Er 
armtrykket 200 mmHg vil indeksen være 0,25, 
mens vevets tilbud er nøyaktig det samme. Så 
hos pasienter med sterkt nedsatt blodsirkulasjon 
i beina, spesielt der det er mistanke om kritisk 
iskemi, skal ankeltrykket noteres i tillegg til 
AAI. 

I noen tilfeller vil AAI være til god hjelp for 
å avkrefte mistanke om PAS der andre tilstan-
der, for eksempel spinalstenose, gir symptomer 
som kan forveksles.

En gjennomgang av prosedyren ved måling 
av ankeltrykk er vist under (kan kopieres for 
bruk under opplæring), sammen med et registre-
ringsskjema som kan benyttes under registre-
ringene.

Feilkilder og viktige momenter 
ved AAI 
Til tross for at måling av ankeltrykk og bereg-
ning av AAI vanligvis er teknisk lett å gjennom-
føre, finnes det forhold som må påaktes: 

Hos pasienter med diabetes vil en kalsi- ●
fisering av leggarteriene (mediasklerose) 
kunne resultere i stive karvegger. Dette hin-
drer eller begrenser kompresjon av arterien 
under mansjetten, som dermed må inflate-
res til et høyere trykk enn det som normalt 
ville okkludere arterien. Dermed overesti-
meres arterietrykket, av og til i betydelig 
grad. I slike tilfeller kan systolisk tåtrykk, 
pulsvolumkurver fra pletysmograf eller ele-
vasjon av ekstremiteten være avklarende.
Det er viktig å understreke at ”ankeltryk- ●
ket” er blodtrykket i arterien under mansjet-
ten og ikke der dopplerproben plasseres. 
Hos pasienter med signifikante obstruksjo-
ner i leggarteriene vil trykket kunne redu-

Figur 4. Kardiovaskulær mortalitet og mortalitet som 
inkluderer alle årsaker som funksjon av personens 
AAI. Figuren bygger på funn i ”The Strong Heart 
Study” (23) som inkluderte 4393 individer. IK, inkom-
pressible arterier. 

Figur 5. Måling av systolisk ankeltrykk gjøres med 
blodtrykksmansjett og et enkelt ultralyd doppler-ap-
parat. For mer detaljert beskrivelse av prosedyren, 
se under.
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seres betydelig langs leggen. I tilfeller der 
mansjetten anlegges proksimalt på leggen 
for å unngå områder med sår vil underesti-
mering av sirkulasjonssvikten i sårområdet 
kunne forekomme. Dette kan også få ne-
gative konsekvenser i tilfeller med blandet 
arteriell og venøs insuffisiens, der trykkmå-
lingen danner grunnlag for beslutning om 
pasienten kan få kompresjonsbehandling 
for sin venøse lidelse. 
Ved kliniske tegn på PAS vil AAI > 0,9 i  ●
hvile ikke nødvendigvis ekskludere syk-
dom. I slike tilfeller må det gjennomføres 
en arbeidsbelastningstest, helst gange på 
tredemølle, men gange i trapp eller kne-
bøyninger kan også benyttes. Hensikten 
er å øke blodføringen i ekstremitetsarteri-
ene. Arterielle obstruksjoner vil da kunne 
avdekkes ved at det dannes turbulens og 
trykkfall etter stenosen. Et fall i AAI umid-
delbart etter arbeidsbelastning på 0,15 eller 
mer regnes som diagnostisk for PAS.
Arteriell insuffisiens kan også opptre i  ●
overekstremitetene, med redusert blodtrykk 
i a. brachialis til følge. Dette kan oppdages 
ved bilateral blodtrykksmåling. Man velger 
da det høyeste trykket. En underestimering 
av armtrykket forårsaker overestimering av 
AAI. 
Ved registrering av armtrykket bør ultralyd- ●
dopplerteknikk benyttes også her. Ved å 
anvende auskultasjonsmetode på armen 
og dopplerteknikk på foten kan det oppstå 
unøyaktighet idet grenseverdien for systo-
lisk trykk kan defineres forskjellig.
Ved beregning av AAI benyttes vanlig- ●
vis trykket i den av de to arteriene arteria 
dorsalis pedis eller arteria tibialis posterior 
som er høyest. Hos pasienter med en åpen 
leggarterie og de andre leggarteriene ok-
kludert eller med betydelig aterosklerose, 
vil man ved AAI kunne overse at deler av 
ekstremiteten kan være betydelig under-
perfundert og således vil kunne ha øket 
tendens for trykksår (26). Dette er også en 
av grunnene til at Schröder og medarbei-
dere har foreslått å benytte det laveste av 
de to trykkene ved ankelen i beregning av 
AAI (27).  

Denne gjennomgangen kan oppsummeres i føl-
gende budskap: 

Det er en klar sammenheng mellom koro- ●
narsykdom og perifer aterosklerotisk syk-
dom.
Måling av ankel-arm-indeks er en enkel un- ●
dersøkelse som indikerer tilstedeværelse av 
generell aterosklerose.
Ankel-arm-indeks uttrykker sannsynlig- ●
het for kardiovaskulære episoder og er som 
sådan bedre enn konvensjonelle risikofak-
torer. Måling av AAI bør inngå som rutine-
undersøkelse for kardiovaskulær status.
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❤
“We don’t like their sound, and guitar music is on the way out.” 

Decca Recording Co. rejecting the Beatles, 1962.
❤

A radioactive cat has 18 half-lives.
❤

“Learn from your parents’ mistakes - use birth control!” 
❤

The American Rule: If a little is good, more is better and too much is just enough. 
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Makro- og mikrosirkulasjon i diabetesfoten 
 
Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker 
universitetssykehus, Oslo.  einar.stranden@ioks.uio.no 
 
Mikrosirkulasjon 
Mikrosirkulasjon betyr blodsirkulasjon i små blodårer: små arterier, kapillærer og små vener. 
Hos nesten 20 % av pasienter med diabetes vil det på ett eller annet tidspunkt utvikles fotsår. 
Den bakenforliggende årsak til diabetiske fotsår er kompleks, der aterosklerose, nevropati og 
øket tendens til lokal infeksjon er sentrale patogenetiske faktorer. Mikrosirkulasjonen er 
sentral i sykdomsprosessen. Utvikling av fotsår innebærer svikt i normal mikrovaskulær 
funksjon: 

• Transport og utveksling av næringsemner og hormoner 
• Fjerning av avfallsprodukter fra metabolismen 
• Forsvar og oppbygging av vev 
• Opprettholdelse av normal væskebalanse 

 
Diabetes mellitus, er for både insulintrengende (ITDM, type 1 diabetes) og ikke 
insulintrengende (IITDM, type 2 diabetes) sykdom forbundet med økende prevalens av 
makroangiopati (aterosklerotiske påleiringer i større kar som hindrer normal blodstrøm) og 
mikroangiopati (forandringer i små blodkar: bl.a. endotelsvelling som hindrer kapillær 
transport, kapillær lekkasje for væske og proteiner). Basert på organ- og vevsstudier 
formulerte Parving og medarbeidere i 1983 den såkalte ”hemodynamiske hypotese” for 
patogenesen ved diabetisk mikroangiopati. Ifølge denne hypotesen vil mikrovaskulær 
blodstrøm og kapillærtrykk være forhøyet i de organer som utvikler mikroangiopati. Dette 
skaper et hemodynamisk stress som skader karveggen med fortykning av basalmembran og 
endotel lekkasje til følge. Denne sklerotiske prosessen begrenser arteriolenes evne til å utvide 
seg og dermed evne til å øke mikrosirkulasjonen når dette trengs (for eksempel under 
muskelarbeid). Utviklingen i teknologi i de senere år har muliggjort testing av hypotesen på 
mennesker. Man har kunnet registrere at kapillærtrykk og blodhastighet ved negleroten er 
forøket tidlig i utvikling av ITDM og at denne økningen er positivt korrelert med graden av 
hyperglykemi. Trykkøkningen er spesielt stor hos pasienter med tendens til mikroangiopati, 
men man finner relativt normalt kapillærtrykk hos pasienter med langvarig diabetes som ikke 
har fått utviklet kliniske komplikasjoner til diabetes mellitus (retinopati, nefropati, nevropati 
og fotsår). Videre finner man en redusert hyperemirespons (økning i mikrosirkulasjon ved 
traume og ved lokal oppvarming) i hudens mikrosirkulasjon ved ITDM og en svekket 
autoregulering. 
 
Nevropatiske sår fremkommer primært som følge av lokalt trykk over sårpunktet. Ved 
sensorisk nevropati skyldes dette at pasienten ikke merker smerte og således uvitende kan 
utvikle lokale sår. Ved mer uttalt nevropati kan motorisk nevropati forårsake feilstillinger i 
foten og andre utsatte trykkpunkter kan dermed utvikles.    
 
I forbindelse med sårdannelse starter reparasjonen normalt ved en lokal inflammatorisk 
respons med økning av mikrosirkulasjonen og aktivering av blodplater og monocytter som 
trekkes mot sårstedet. Aktiveringen skjer ved at vevsproteiner i sårflaten kobles til reseptorer 
på blodcellene. De aktiverte monocyttene differensierer til makrofager som fjerner og 
fordøyer dødt vev og bakterier. I tillegg skiller blodcellene ut viktige substanser for 
sårtilhelingen (cytokiner) som opprettholder inflammasjonen, samt vekstfaktorer som 



tiltrekker fibroblaster, og som prolifererer og deponerer kollagen. Ved diabetes mellitus er 
disse prosessene nedsatt, blant annet på grunn av en kronisk glykosylering av kroppsproteiner. 
En viktig del av behandlingen av diabetiske sår vil derfor være å gjenopprette nær-
normoglykemi ved hjelp av insulinbehandling. Ved type 2 diabetes (IITDM) er situasjonen av 
og til komplisert ved en aterosklerotisk sykdom som hindrer adekvat blodtilførsel til området. 
Dette kan gi en lokal hypoksi som gjør huden mer utsatt for sårdannelse og forverrer 
tilhelingsprosessen. Hos denne pasientgruppen vil det være aktuelt å fokusere behandlingen 
mot reetablering av proksimal blodsirkulasjon ved PTA eller karkirurgi. 
 
 
Makrosirkulasjon 
Makrosirkulasjon betyr vanligvis blodsirkulasjon i aorta og store arterier. Patologi i disse kar 
betyr vanligvis i denne sammenhengen utvikling av aterosklerose i arterieveggen med nedsatt 
blodsirkulasjon til følge (makroangiopati). Selve prosessen skiller seg ikke vesentlig fra ikke-
diabetikere. Den manifesteres likevel tidligere, og i en mer uttalt form hos diabetikere. De har 
20 ganger større risiko for utvikling av karsykdom, 20 ganger større risiko for utvikling av 
sår/gangren og om lag 15 ganger større risiko for amputasjon enn ikke-diabetikere. 
Utbredelsen skiller seg også. Prosessen opptrer mer distalt – i større grad i leggarterier enn 
hos ikke-diabetikere.  Man kan skille mellom to typer arterieforkalkning, mediasklerose og 
kalsifisering av et aterom.  
 
Mediasklerose er en form for åreforkalkning som finnes spesielt hos eldre pasienter og med 
øket prevalens hos diabetikere. Hos diabetiker finnes forandringene primært i små og 
mellomstore arterier mens den fortrinnsvis finnes i større, mer proksimale kar hos ikke-
diabetikere. Mediasklerosen vil i seg selv ikke i vesentlig grad påvirke blodsirkulasjonen – 
den fører ikke til arterielle okklusjoner eller aneurysmeutvikling. Men sklerosen av tunica 
media i karveggen gjør at arterien forandres til et stivt rør. Dette gjør arteriene i under-
ekstremitetene mindre kompressible, og dette påvirker måling av blodtrykket (ankeltrykket). 
Blodtrykksmansjetten må da pumpes opp til et trykk som er høyere enn det som normalt ville 
klemme av arteriene, og det registreres et høyere trykk enn blodtrykket inne i arterien.   
 
Ateromforkalkning er den 
typiske senmanifestering av 
aterosklerose. Prosessen 
starter i relativt ung alder 
med dannelse av såkalte 
”fettstrek”-innleiring i 
karveggen. Dette utvikles 
videre med bl.a. transport 
av lipider inn i karveggen 
og utvikling av såkalt 
aterom (figur). Sentralt i 
denne prosessen er skade 
på det innerste cellelaget 
mot blodet, endotelcellene, 
som starter reparasjons-
prosesser bl.a. med en 
betennelse i karveggen.   



Utviklingen kan gå videre slik at det oppstår forsnevringer (stenoser) som hindrer 
blodtransporten i blodårene. Disse kan dannes på forskjellige nivåer i kartreet: i bekkenet, på 
låret, nedenfor kneet eller multisegmentalt. Denne inndelingen har kliniske konsekvenser. 
Man må ta stilling til hvilket karsegment som primært bør behandles, enten kirurgisk eller ved 
hjelp av ballongkateter (PTA: perkutan transluminal angioplastikk), for å oppnå et optimalt 
resultat. 

Alvorlighetsgraden av arteriell insuffisiens i underekstremiteten kan deles inn i  
4 stadier:  

1. Claudicatio intermittens (CI; latin:"intermitterende halting") betyr at pasienten får iskemiske 
smerter i benet under gange. Dette er det hyppigste symptom hos pasienter med perifer 
arteriesykdom.  

2. Hvilesmerter. Det er et alvorlig tegn dersom pasienter har iskemiske smerter i hvile. 
Smertene kommer ofte om natten når pasienten ligger i sengen og blodperfusjonstrykket i 
foten blir lavere. Symptomlindring oppnås ved å henge benet utover sengkanten eller å stå opp 
og gå litt frem og tilbake. Neuropatiske hvilesmerter hos diabetikere er ofte kombinert med 
sensorisk dysfunksjon.  

3. Iskemisk sårdannelse finnes fortrinnsvis på tærne, hælen og andre steder på foten som er 
utsatt for trykk.  
Diabetiske sår har en multifaktoriell patogenese. "Den diabetiske fot" er et eget begrep og 
behandlingen krever samarbeid mellom diabetolog, kirurg og fotterapeut. Sår hos diabetikere 
er ikke alltid smertefulle, fordi mange også har nedsatt sensibilitet p.g.a. diabetisk neuropati.  

4. Gangren (koldbrann) er svart nekrotisk vev og debuterer vanligvis på tærne. Tørt gangren er 
ikke alltid smertefult. Det kan "mummifisere", tørke helt inn, og føre til autoamputasjon. 
Fuktig gangren er derimot smertefult og et tegn på infeksjon (symptomer: rubor, calor, dolor, 
ødem). Dette kan spre seg raskt og krever derfor hurtig behandling med sårrevision og 
adekvate antibiotika for å unngå en større amputasjon. 

 
Stadium 2, 3 og 4 kalles samlet for "kritisk iskemi". I motsetning til pasienter med CI er 
denne gruppen truet av amputasjon dersom effektiv behandling ikke iverksettes 

 
Utredning. 
Opplysning om smerter ved gange, gangdistanse, smertelokalisasjon, tegn på iskemisk 
hjertesykdom eller andre karlidelser er sentral i anamnesen. Det er viktig å fastslå varighet til 
eventuelt sår, og om det opptrer for første gang eller er residiverende. Smerte er typisk for 
underekstremitetssår med mindre det er en nevropatisk komponent. Med mangel på smerter 
må man derfor ha nevropati i tankene.  
 
Klinisk undersøkelse inkluderer pulspalpasjon (manglende puls i knehasen (arteria poplitea) 
og på foten i arteria dorsalis pedis og tibialis posterior kan indikere arteriell insuffisiens). 
Graden av motilitet i hofter, kne og ankler, samt sensibilitet (for eksempel undersøkt med 
monofilament testutstyr) utredes for å ekskludere perifer nevropati. Hos pasienter med sår 
under fotsålen må man se etter tegn på infeksjon som ømhet og fremkomst av puss ved 
proksimal kompresjon av fotsålen. 
 



Som et minimum bør man foreta måling av ankeltrykk og kalkulere ankel/arm indeks. Dette 
kan indkere evt. arteriell insuffisiens. Ved sterk reduksjon (<60 mmHg) vil trykkverdien i seg 
selv være viktigere enn indeks for å indikere sannsynlighet for å unngå gangren. Media-
sklerose ved diabetes mellitus kan som nevnt forårsake inkompressible kar og dermed 
overestimering av trykket. Dette kan maskere patologi. Mediasklerosen er ikke så uttalt i 
tærne, slik at tåtrykk er en vesentlig bedre parameter i denne gruppen. I noen tilfeller kan 
måling av transkutan oksygentensjon (TCpO2) være indisert. Under er vist sannsynlighets-
kurver for sårtilheling ved forskjellige verdier av disse parametrene. Slike undersøkelser kan 
vanligvis utføres ved et karlaboratorium. Ved mistanke om arteriell insuffisiens bør pasienten 
henvises til et karsenter for vurdering og eventuell behandling med PTA eller karkirurgi. Før 
behandling undersøkes pasientene vanligvis med ultralyd farge-dupleks skanning og MR-
angiografi eller DSA (digital subtraksjonsangiografi) med kontrastinjeksjon. 
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Abstract
Despite carefully performed surgery, vascular defects
can remain undetected within an arterial reconstruction
after blood flow is restored. Failure to recognize techni-
cal errors or abnormalities can lead to vessel thrombosis
and embolization. For cardiac, carotid or visceral recon-
structions these events can be catastrophic. Further-
more, corrections of lesions before graft thrombosis can
have a significant impact on long-term patency, being
particularly important for vein grafts, because most will
not maintain patency with thrombectomy alone. This
review describes methods for peroperative evaluation of
vascular reconstructions. Since careful selection of pa-
tients for therapy as well as proper postoperative surveil-
lance contribute to the success of vascular surgery, some
methods for pre- and postoperative evaluation are also
included.

Copyright © 2004 S. Karger AG, Basel

Introduction

The need to measure blood flow intraoperatively be-
came apparent during the development of reconstructive
arterial surgery. However, many surgeons unfortunately
still rely on pulse palpation as an index of flow, not realiz-
ing that a vessel can pulsate even when there is no blood
flowing through it. In fact, if the vessel occludes distal to
the palpation site, the pulse may even increase, though
admittedly not for long (fig. 1).

The primary aim in flowmetry is to obtain information
on the immediate results of the reconstruction, where a
technical failure may jeopardize an otherwise successful
operation. There is a clear correlation between the blood
flow values obtained following injection of papaverine
and the prognosis of the arterial reconstruction. Dedichen
[1] found in patients with lower limb arterial reconstruc-
tion that the risk of early postoperative occlusion was sig-
nificantly increased if the basal blood flow after recon-
struction was less than 100 ml/min or the papaverine-
induced flow was less than 200 ml/min. However, it can
be questioned whether the flow measurements are sensi-
tive enough to detect minor technical failures since nor-
mal blood flow values have been measured despite exten-
sive defects at the anastomosis [2]. Furthermore, the lev-
els of blood flow recorded during an operation may have
little relation to normal activity. Under some type of anes-
thesia and conditions due to acute blood loss, blood flow
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Fig. 1. Pulse palpation is a poor indicator of blood flow. If the artery
is occluded distal to the palpation, the pulse is increased compared to
an open artery. Because the artery is compliant, there is some blood
flow back and forth into the occluded segment. This movement
might produce a Doppler sound interpreted as normal, whereas the
spectrum more correctly shows a reverberant flow with zero mean
blood flow. BP = Blood pressure.

Fig. 2. A The principle of an electromagnetic flowmeter. e.m.f. =
Electromotive force. B The electromagnetic flow probe for 8-mm
vessels (Nycotron electromagnetic flowmeter). The arrow points at
one of the two surface electrodes.

is likely to be markedly depressed, whereas hyperemia is
observed in another type (epidural anesthesia).

The basal blood flow after bypass grafting is of limited
help to precisely evaluate the arterial reconstruction, since
it depends on various factors in addition to the graft itself,
e.g. arteriolar tone, blood volume, body temperature and
the type of anesthesia. The blood flow increase observed
following administration of a vasodilating agent, e.g. pa-
paverine or iloprost [3–5], is a significantly better indica-
tor of the long-term prognosis, and is better suited for the
detection of technical failures.

Five-year patency of femorodistal bypasses varies be-
tween 40 and 70% in many series. Some of the reocclu-
sions may be due to intimal hyperplasia, whereas others
are caused by technical failures leading to secondary
thrombosis formation and graft occlusion. To eliminate
technical failures, intraoperative control of the recon-
struction is important. Furthermore, such investigations
can also be helpful in planning the procedure, and in giv-
ing an indication of the long-term prognosis of the opera-
tion.

In cardiac surgery, flowmetry was introduced at an ear-
ly stage to indicate the severity of disease, and to assess
patency of coronary bypass grafting and the prognosis of
therapy [6–12]. In coronary surgery, flowmetry is still
regarded as an essential tool for evaluating the anastomot-
ic sites [13, 14], and guidelines for performing and inter-
preting flowmetry procedures have been developed [15].

The purpose of this presentation is to review methods
for evaluation of arterial reconstructions, and to discuss
which methods are going to be important in the future.

Functional Tests

Electromagnetic Flowmeter
Electromagnetic flowmetry quantifies blood flow in a

single vessel. The technique is based on the principles of
electromagnetic induction, described by William Faraday
170 years ago.

If an electrolyte (such as blood) flows at right angles to
a magnetic field, then an electromotive force is induced in
a plane, which is mutually perpendicular to the magnetic
field, and to the direction of fluid flow (fig. 2). Two elec-
trodes situated in the appropriate plane and connected to
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a suitable detector circuit can measure the induced volt-
age, which is proportional to the strength of the magnetic
field and to the velocity of blood flow within the blood
vessel. For most clinical and experimental applications,
the probe is C-shaped so that it can be slipped around the
vessel. The probe must be carefully chosen so that it fits
tightly round the vessel to ensure a good contact between
the electrodes and the vessel wall, but does not compress
it. The probe is designed to produce an even magnetic
field, ensuring accurate measurements. Incorporated in
most electromagnetic flowmeter transducers is the elec-
tromagnet in addition to the two recording electrodes
(fig. 2B). As the probes are manufactured for specific ves-
sel diameters, a set of differently sized probes is needed.
These are usually calibrated to give blood flow (ml/min).
Most flowmeters utilize an alternating magnetic field to
avoid polarization of the detector electrodes [16].

One important factor is zero stability [17]. When
recording from peripheral vessels occluding the vessel
with a clamp can check the zero reading. However, this is
often impossible when flowmeters are used on the aorta or
pulmonary artery.

Another source of error in making electromagnetic
flow measurements is the variation in sensitivity that is
observed with changing hematocrit [18, 19], influencing
several commercial flowmeters. Consequently, whenever
possible the instrument should be calibrated for the par-
ticular patient. The sensitivity to hematocrit is largely due
to the changing electrical impedance of blood, which also
changes when blood is moved from a state of rest, as the
erythrocytes tend to move to the center of the vessel (axial
accumulation). This supposedly leaves a plasma layer at
the vessel wall.

Recording of blood flow in expanded polytetrafluoro-
ethylene (PTFE) grafts with electromagnetic flowmetry is
limited by the electrical isolation of the graft material
[20]. In patients with such graft material, measurements
are usually performed in the native vessel proximal to the
proximal anastomosis or distal to the distal anastomosis.

Ultrasound Techniques
Sound waves are pulsating pressure waves, and when

above audible, e.g. above 20,000 Hz, they are termed ‘ul-
trasound’.

The sound is characterized by:
E Intensity, i.e. sound pressure or pressure amplitude.
E Frequency, i.e. number of oscillations per second (Hz).

Audible sound is between 20 and 20,000 Hz. Medical
ultrasound is normally ranging between 2 and 15 MHz
(= 2–15 million Hz), although intravascular ultrasound

Fig. 3. Spatial resolution in ultrasound consists of axial and lateral
resolutions. The imaging of point targets results in a smeared-out
image. Note that the lateral resolution is poorer than the axial resolu-
tion, and that it is dependent on depth, unlike axial resolution (re-
drawn from Angelsen [21]).

(IVUS) equipment may use ultrasound frequencies of
30 MHz.

E Wavelength (Ï), i.e. distance between two adjacent
maximal or minimal sound pressure levels.
An important property of the medium where the sound

propagates is the specific ultrasound velocity (c). In air
this is approximately 340 m/s, in water approximately
1,500 m/s. Human tissue is similar to water and the sound
velocity is approximately 1,540 m/s. The wavelength is
the ratio between velocity and frequency (f): Ï = c/f. For
medical ultrasound in human tissue Ï is 0.15 – 0.75 mm
(for audible sound Ï is between 2 cm and 20 m), depen-
dent on the frequency used.

Ultrasound energy is generated by the use of piezoelec-
tric ceramics with electric wires on each side (transducer).
The ceramic is compressed and expanded in parallel with
an applied oscillating voltage, acting like a loudspeaker.
On the other hand, if the ceramic is compressed and
expanded by a sound wave, a variation in voltage is gener-
ated, and the ceramic acts as a microphone.

Resolution
Resolution is the ability to detect details. In an ultra-

sound system there is a clear distinction between axial
(along the sound wave) and lateral resolution (90° to the
sound wave). Axial resolution is usually higher than lateral
resolution. It is dependent on the frequency of the ultra-
sound emitted (the higher the frequency, the more detailed
is the image obtained), but independent of the depth of the
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Fig. 4. Schematic drawing of a Doppler velocity detector. An ultra-
sound beam is transmitted by the transducer. Echoes from particles
that have a movement relative to the transducer contain frequencies
different from the transmitted frequency. The change in frequency,
the Doppler shift (mf), is given by the formula, where fe is the emitted
frequency, v is the velocity of the scatters,   is the angle between the
ultrasound beam and the velocity vectors in the vessel and c is the
speed of sound in the tissue.

measurement. Lateral resolution is dependent on wave
length and probe size, and decreases (lateral point-size
increases) with increasing depth (fig. 3). Consequently, the
ultrasound image is sharpest in the focus area of the trans-
ducer, and gets more blurred in larger depths [21]. Nowa-
days multiple focus zones overcome this problem.

Signal Attenuation
The signal intensity depends on the attenuation of the

ultrasound energy as it passes through the tissue. The
attenuation is dependent on reflection, scattering and
absorption.

Reflection. Reflection occurs at any site with different
acoustical impedance. The greater the difference in im-
pedance, the stronger is the reflection. This occurs in the
boundary layers between tissue and bone and air, respec-
tively, for instance against bowel gas. Ultrasound gel is
used to eliminate the layer of air between the transducer
and the skin surface, thereby avoiding reflection of the
ultrasound. However, reflection per se is not always unde-
sirable. In fact, a reflection from boundaries within the

tissue is the very basis for generating images with anatom-
ical information in B-mode scanners.

Scattering. When a reflecting object is small compared
to the ultrasound wavelength, a portion of the wave ener-
gy is scattered in all directions. As scattering is propor-
tional to the 4th power of the frequency, the attenuation
increases steeply with increasing frequency.

Absorption. As the sound wave travels through tissue,
some of the energy is converted to heat by absorption. Ab-
sorption is proportional to the 1st power of the frequency.

The selection of a specific frequency for various diag-
nostic procedures always involves a compromise between
the optimal ultrasound penetration depth (lower frequen-
cy – higher penetration depth) and the ability to identify
relevant tissue changes (higher frequency – better sharp-
ness or resolution). For cardiology and abdominal exami-
nations, transducers with frequencies between 2.5 and
3.5 MHz are chosen, for obstetrics 3.5–5.0 MHz, and for
peripheral vessel examinations 5.0- to 15.0-MHz probes
are normally preferred.

The Doppler Principle
When an object moves relative to a sound source trans-

mitting a given frequency (e.g. an ultrasound transducer),
the frequency of the backscattered ultrasound is different
from the one emitted: the frequency is higher if the move-
ment is towards the transducer, and lower if the move-
ment is away from the transducer (fig. 4). This change in
frequency is called Doppler shift (¢f) and is described by
the equation:

¢f = 2 fe Wv Wcos  /c

where fe is the emitted frequency, v is the velocity of the
moving objects (usually red blood cells in circulating
blood),   is the angle between the ultrasound beam and the
vascular axis, and c is the speed of sound in the tissue (ap-
proximately 1,540 m/s). When using a pencil-probe Dopp-
ler transducer,   is usually not known and may represent an
error in recording blood velocity. In duplex scanners, how-
ever,   is compensated by visual angle correction, and the
velocity calculation is thus more accurate.

Small, ‘pocket Doppler’ units are usually continuous
wave (CW) Doppler velocity detectors. These include two
piezoelectric elements with overlapping ultrasound fields,
one that continuously emits ultrasound, whereas the other
is continuously detecting sound waves (fig. 5). The overlap
fields represent the area where Doppler signals may be
detected, and is termed sample volume. CW Dopplers have
no range resolution, and cannot distinguish between signals
from different vessels lying along the path of the beam.
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Pulsed wave (PW) Doppler systems are used to detect
blood velocities at specific depth. Using only one piezo-
electric element, the transducer functions alternating as
transducer and receiver. The signal received is sampled at
an adjustable delay after pulse transmission. This way,
signals at a given tissue depth are selected (sample vol-
ume, fig. 5). The sample volume size is variable, and is
determined by both the characteristics of the ultrasound
beam and by the duration of the ultrasound pulse. Shorter
pulse length (shorter ‘packets’) during the transmission
phase results in a smaller sample volume, with a corre-
sponding increase in the axial resolution [22].

The pulsing beam may, however, introduce a problem
when measuring large blood velocities, termed frequency
aliasing. To avoid aliasing, the Doppler shift must be less
than half the pulse repetition frequency, PRF (often
referred to as the Nyquist limit of the frequency). A new
transmission pulse is not allowed until the former pulse is
sampled. At larger sampling depths, the time between
transmission and gating has to be longer, because of the
longer time needed for the sound wave to reach the target
area and to return to the transducer. In turn, this increases
the time between the pulses, i.e. reduces PRF, and thereby
reduces the limit where aliasing occurs. To correctly
detect very high velocities at large depths, for instance in
mitral stenoses, it may be necessary to switch to CW to
avoid aliasing problems.

Doppler Flowmeter
In Doppler flowmeters, the mean blood velocity (cm/s;

the ‘mean blood velocity’ refers to the temporal average of
the mean velocity vector trace) is multiplied by the inter-
nal cross-sectional area (cm2) to obtain the calculated
blood flow (ml/min). This calculation is made automati-
cally by some flowmeters by a multirange-gated ultrasonic
beam where the diameter is derived, or the flow is
obtained semi-automatically with an on-line analogue cal-
culation unit where internal diameter is manually in-
serted. In both techniques, the accuracy of the calculated
volume flow is highly dependent upon the correct deter-
mination of the diameter because the error is squared at
the calculation (Q = v W Wr2), where v is velocity and r the
internal radius of the vessel. For example, if the radius of
an artery of 3.0 mm is erroneously taken as 3.5 mm, the
calculated blood flow is overestimated by 35%.

To minimize errors associated with angle insonation
and vessel diameter, the transducer may be fixed to the
vessel wall with a special cuff [23], or by customizing spe-
cial transducers with inbuilt angle correction (fig. 6).
Doppler flowmetry has the advantages over the electro-

Fig. 5. Schematic illustration of CW, PW and multirange-gated PW
Doppler techniques. CW Dopplers contain two piezoelectric crystals:
one that continuously emits ultrasound while the other continuously
detects ultrasound echoes from the tissue. The overlap field is the
location where Doppler signals may be detected, the ‘sample volume’
(SV). The sample volume is smaller in PW Dopplers, and the SV
depth may be selected. In multirange-gated PW Dopplers the SV is
sectioned, enabling identification of various Doppler spectra through
the cross-section of the vessel.

Fig. 6. Doppler ultrasound transducer made for intraoperative use
(developed by the author). The concave tip ensures good contact with
the vessel wall even without a coupling medium. The transducer is
placed at 90 ° to the vessel with the direction identifier at the top
pointing upstream. The inbuilt crystal angle correction ensures fixed
vessel insonation at 60°.
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Fig. 7. The principle of transit time flowmetry (A). Ultrasound is
alternatingly sent upstream (continuous line) and downstream (inter-
rupted line). When blood is not flowing, the passage time (T) is t. The
passage time is minutely (¢t) increased when sent upstream and
reduced by the same amount when sent downstream. The magnitude
of ¢t is dependent on blood flow. In practice, the transducer crystals
are placed on the same side and the ultrasound beam is reflected at a
mirror (dual pass; B).

Fig. 8. A computer-based transit time flowmeter, Medi-Stim VeriQ.

magnetic flowmeter of requiring no zeroing, and it is vir-
tually unaffected by the vessel wall provided no air is
entrapped within the wall material, for instance at newly
inserted expanded PTFE and Dacron grafts. This prob-
lem might be reduced by gently squeezing the PTFE graft
between two fingers for 2–5 min, enabling blood to pene-
trate the porous graft material [24].

Transit Time Flowmeter
The most recently developed technique is the transit

time flowmeter, also using ultrasound, but not the Dopp-
ler principle. This method is based on the fact that ultra-
sound traveling against the bloodstream will take a longer
time than when moving downstream (fig. 7A). The theo-
retical basis for this technique has been known for some
time, but only in the latest decade practical solutions have
been available. An example is the Medi-Stim VeriQ flow-
meter (fig. 8; www.medistim.com), including a computer-

based system with trend functions and the ability to mea-
sure peripheral vascular resistance. Transit time flowme-
ters are very accurate and reproducible, even at minute
flow rates, and possess high zero line stability [25, 26].

A practical transducer design is shown in figures 7B
and 9, where the two ultrasound crystals are placed on one
side of the vessel and a metal reflector on the opposite
side. This induces twofold passage of ultrasound through
the blood vessels. The downstream crystal transmits a
pulse of ultrasound to the upstream crystal. The differ-
ence in transit time propagation depends on the blood
flow. The blood flow prolongs the time for the ultrasound
beam to pass through the vessel against the bloodstream,
and a phase detector senses the time difference. A new
sound beam is sent downstream and reflected. The blood
flow decreases the transit time because the transmitting
medium is also moving downstream. The process is then
reversed several hundred times a second. Since the posi-
tion of the crystals is fixed, the difference in transit time
between the two directions can be related directly to blood
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Fig. 9. The two piezoelectric crystals of
transit time transducers are placed within
the housing on one side of the vessel, with a
metal reflector on the opposite side. Trans-
ducer for small-caliber vessels (A), e.g. coro-
nary bypasses, and for large vessels (B), e.g.
aorta, are shown. C Measurement of blood
flow in a saphenous vein coronary bypass.

flow. An extremely sensitive and stable detecting device is
required to measure the very small difference between
the transit times, which is in the order of picoseconds
(10–12 s), but the method has the advantage that the flow
direction, as well as the volume flow, is indicated. A pre-
requisite for a correct estimate of blood flow is even
insonation of the cross-section of the vessel. On the other
hand, the difference in the transit times is only dependent
on the moving particles in the vessel, thus making the
measurements independent of the inner diameter.

At our hospital, the use of intraoperative flowmetry
has been implemented in peripheral vascular procedures
for about 35 years. In this period, all the described tech-
niques have been employed: In the 60s and 70s, electro-
magnetic flowmetry was used, in the 80s ultrasound
Doppler technique with custom-made peroperative trans-
ducers, and in the 90s we shifted to transit time flowme-
try, which we regard as the method of choice for peropera-
tive blood flow measurement.

Examples of Flowmetry in Peripheral Vascular
Disease
Detection of Side Branches during ‘in situ’ Bypass Sur-

gery. During in situ bypass surgery, the side branches of
the great saphenous vein must be interrupted to prevent
them from becoming arteriovenous fistulae after the re-
construction. Following completion of the proximal and
distal anastomoses, vessel clamps are removed and blood
flow through the bypass is established. Major tributaries
of the vein can be visually identified and ligated without
difficulty. However, smaller branches often have to be
detected by other means, mainly intraoperative flowme-
try, in order to avoid major surgical dissection. It is

important to locate these residual fistulae since they may
cause graft failure [27].

The detection of arteriovenous connections has a qual-
itative aim; exact blood flow values are less relevant. A
flow probe of appropriate size is placed around the vein,
just below the proximal anastomosis. When using transit
time flowmetry, either sterile saline or ultrasound gel is
used to maintain acoustic coupling between the probe and
the measuring site. Pulsatile flow curves will immediately
appear on the display (fig. 10). Manually or by means of
an atraumatic clamp, the vein is occluded successively at
different sites along its course, from the transducer to the
distal anastomosis.

A reverberating flow profile, indicating no net blood
flow (fig. 10, position 1), is found when there is no leakage
flow between transducer and the compression site. If flow
is detected during clamping, we can expect to find an
open side branch proximal to the site of clamping (fig. 10,
position 2), which can subsequently be ligated.

Intraoperative Functional Evaluation of a Vascular Re-
construction. As distal femorotibial bypass grafting has
become more common, supplementary methods are nec-
essary for intraoperative control. The primary aim is to
obtain information on the prognosis for the immediate
result of the reconstruction. Several studies have shown
that peroperative flow values have prognostic values [1, 3,
5]. The risk of early postoperative occlusion is significant-
ly increased if the basal blood flow after femoropopliteal
reconstruction is less than 100 ml/min or the papaverine-
induced flow (intra-arterial injection of 40 mg papaver-
ine) is less than 200 ml/min (fig. 11). The effect of papav-
erine is reduced if the surgery is performed under epidural
anesthesia, since basal flow is already increased.
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Fig. 10. Procedure for the detection of side branches during in situ
bypass surgery. During the examination, the finger is compressing
the artery. If net flow is detected (Pos. 2), the finger is downstream a
side branch acting as arteriovenous fistula. This is subsequently
ligated.

Fig. 11. Mean and pulsatile blood flow curves in a successful femoro-
popliteal bypass. A Basal flow. B Following intra-arterial injection of
40 mg papaverine.

A

B

Obviously, blood flow values do not necessarily pro-
vide information about anatomical aberrations due to
technical failure. Ideally, intraoperative arteriography or
B-mode scanning is performed in order to supply the sur-
geon with an anatomical evaluation as well.

Intra-Arterial Pressure Recording
Arteriography alone may be inadequate in the predic-

tion of the hemodynamic significance of lesions, particu-
larly in the aortoiliac region, as reported by Sumner and
Strandness [28]. The study noted that up to 30% of
patients who had combined aortoiliac and femoropopli-
teal disease did not show hemodynamic improvement
after a proximal reconstruction. This confirmed the inad-
equacy of arteriography alone in predicting the outcome
of a proximal arterial reconstruction.

Most investigators have generally agreed upon that any
attempt to predict hemodynamic significance of a steno-
sis must be verified by direct intra-arterial pressure mea-
surements [29]. Normally, the systolic pressure gradient
between the aorta and the common femoral artery is
below 10 mm Hg. In cases with unclear angiographic find-
ings and a gradient below 10 mm Hg, intra-arterial papav-
erine is given, leading to a transient vasodilatation and
increase in flow. Administration of papaverine is de-
signed to mimic the flow increase seen with exercise. A
systolic pressure gradient of more than 20 mm Hg is con-
sidered hemodynamically significant [30].

There is little doubt that combined intra-arterial pres-
sure and arteriography is extremely useful for docu-
menting the hemodynamic status of an arterial segment.
It has been suggested that these measurements must be
done when stenotic lesions are found and angioplasty is
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being contemplated [29]. Furthermore, the pressure gra-
dient should in addition be measured after completion of
the dilatation to document the immediate result.

When reference pressure is obtained at the arm, great
care should be taken when interpreting the data. Carter
[31] and Carter and Tate [32] have shown that large sys-
tolic pressure wave amplification in the peripheral vessels
may exist, especially in body cooling. Therefore, if bra-
chial, or even worse, radial pressure is taken to represent
central prestenotic pressure, an overestimation of that
pressure may be significant. Hence the pressure gradient
over the stenosis may be overestimated. This effect is
reduced when the body is kept warm to induce peripheral
vasodilatation.

When pressure is recorded during angiography, a ‘pull-
through’ technique should be applied, whenever possible.
The pressure transducer catheter line is introduced and
moved proximal to the obstruction to measure the pre-
obstruction pressure. Then the catheter is pulled through
the obstruction to obtain the post-obstruction pressure.
The difference between these pressures indicates the de-
gree of obstruction.

Measurement of Vascular Outflow Resistance
Following femorodistal bypass surgery, both limb sal-

vage rate and graft patency are dependent upon outflow
resistance. Preoperative arteriographic visualization of
these vessels does not inform us on whether their func-
tional capacity is adequate to keep a distal bypass open.
Studies have shown that intraoperative measurements of
distal resistance are predictive in terms of outcome of
femorodistal bypasses [33–35]. Some authors have de-
fined a sharp cutoff point above which femorodistal grafts
are prone to reocclude [34]. Attempts have been made to
define a level of resistance above which primary amputa-
tion should be performed instead of arterial reconstruc-
tion [36], or levels where reopening of the graft can be
neglected in case reocclusion occurs in the early postoper-
ative phase. However, factors like the nature of the fluid
infused during the measurement or the tone of the periph-
eral vascular tree, for example, may significantly in-
fluence the results [36, 37].

Outflow resistance (R) has been examined with differ-
ent techniques, one of which is the basic pressure (P)
divided by flow (Q) measurement, which represents the
definition of vascular resistance: R = P/Q, expressed in
peripheral resistance units (mm Hg W min W ml–1). This
technique was simplified, as described by Ascer et al. [33].
A mathematical rewriting simplifies the equation to in-
clude the pressure integral when a fixed volume (V) is

Fig. 12. Outflow resistance measurement by the pressure integral
technique. The mathematical basis is shown in the equation. Vascu-
lar resistance (R) is by definition the mean pressure (P) divided by
mean blood flow (Q), for instance the pressure increase when a vol-
ume is injected by a syringe. This expression may be integrated as
shown in the middle equation. However, as the time integral of flow
is equal to the volume injected in that time period (V), the middle
equation is reduced to constitute the pressure integral divided by a
fixed volume. In the unit shown below (‘PresRes Monitor’, devel-
oped by the author) the vascular outflow resistance is obtained by
pressure recording during infusion, subtracted of backpressure (zero-
ing), sampled during a fixed infusion time (infusion flow 100 ml/
min) and automatically integrated during that time. When the proxi-
mal part of the artery is occluded (‘Occl.’), the distal runoff resistance
is recorded. When the occlusion is removed, some of the fluid may be
squeezed also in proximal direction, and the total vascular resistance
distal to a vascular ‘end-to-side’ graft is recorded.

injected into the distal artery (fig. 12). In this technique,
flowmetry is not needed as a special pressure integration
unit is used.

Noninvasive techniques examining outflow vessels
preoperatively have also been presented. The most prom-
ising is the pulse-generated runoff, where a pressure cuff is
placed around the calf or thigh, and Doppler examination
of the calf (or foot) vessels is performed after rapid repeti-
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Fig. 13. Schematic presentation of the noninvasive pulse-generated
runoff technique for evaluating outflow vessels prior to surgery. A
proximal occlusion cuff prevents interference from the proximal
arterial pulse. A pressure cuff placed at calf level is intermittently
inflated to produce artificial pressure/flow waves, which may be
detected in the distal branches when the artery is open (lower left
curve). The pedal arch is examined by manually compressing
(+Comp.) the leg arteries as described by Scott et al. [40].

tive inflations of the cuff [38, 39]. The method has a semi-
quantitative scoring system. With the technique, a stan-
dardized artificial arterial pressure wave is created in the
calf and detected in the leg/foot arteries by Doppler ultra-
sound technique. The latest refinement of the procedure
includes a pedal arch patency test (fig. 13). This test,
applied to all three leg arteries, may predict the likelihood
for a femorodistal bypass to remain open, and could be of
help to select patients where a primary amputation should
be considered [40].

Anatomical Tests

Intraoperative Arteriography
Intraoperative arteriography is regarded as the gold

standard in the control of infrainguinal reconstruction,
either by conventional arteriography or digital subtrac-
tion arteriography. It has been shown that technical
defects may be observed in more than 20% of the cases
[41]. Due to the direct visualization of the vessels, inter-
pretation of the findings is generally easy. By detecting
defects already during the operation, they can be cor-
rected, thereby improving the patency rate. However,

there are a few disadvantages with the method. Usually
only the graft and the distal anastomosis are visualized,
which is unfortunate since technical defects may also be
located at the proximal anastomosis. The arteriograms are
normally taken in one plane only, and small defects may
be hidden in the contrast material. The method includes
injection of contrast material, which may lead to allergic
reactions, and may be nephrotoxic.

Magnetic Resonance Angiography (MRA)
For pre- and postoperative evaluations, MRA has be-

come a noninvasive alternative to arteriography. This
technique is advantageous as it does not require exposure
to ionizing radiation and arterial catheterization. Differ-
ent MRA techniques have been developed, with the latest,
contrast-enhanced MRA being the most promising for the
evaluation of the aortoiliac and infrainguinal vasculature.
The tendency of overestimating the degree of stenosis
may still be a problem, though.

Angioscopy
Following the introduction of modern fiberoptic an-

gioscopes, the graft and the anastomotic area can be
visualized. Angioscopy may be used to detect residual val-
vular flaps, which may be retained following in situ vein
bypass grafting (fig. 14). The method can also be used
with endovascular closure of venous side branches, and in
evaluating venous valves. In some areas, angioscopy is
superior to arteriography. Neville et al. [42] found in an in
vivo model that planar arteriography in one projection
identified 60% of the arterial intimal flaps, while angios-
copy and intravascular ultrasound visualized all of them.
Comparing angioscopy with arteriography, the latter
method is especially inferior in identifying thrombi;
sometimes arteriography underestimates or misses mural
or retained thrombi and debris [43].

A disadvantage of angioscopy is the lack of visualiza-
tion of the outflow arteries including the pedal arch,
whereas angiography visually includes these arteries. Fur-
thermore, only anatomical details may be shown, and no
impression of the peripheral vascular resistance is ob-
tained. Sometimes clear visualization is difficult due to
bleeding from side branches, and the method may be
technically difficult to perform. The equipment is expen-
sive, especially disposable angioscopes, and there may be
difficulties with cleaning and sterilization.

Color-Flow Duplex (CD) Scanning
CD scanning is a direct noninvasive technique and

includes three modalities: real-time B-mode (brightness
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mode) image, Doppler velocity spectrum (usually PW) and
color-coded flow information of blood velocity superim-
posed on the B-mode image. The technique provides both
anatomical and physiological information, and has be-
come the key instrument in vascular laboratories.

Pre- and Postoperative Evaluation. Color-coding has
the advantage over plain duplex (B-mode + spectral
Doppler) that it enables rapid identification of arteries,
and specifically areas of stenoses and obstructions with
flow disturbances. Atherosclerotic plaques are identified
by the presence of calcification or increased echogenicity.
Stenoses can be detected using different criteria, such as
peak systolic velocity (PSV) within the narrowing, the
ratio of PSV in the stenosis and PSV in a normal segment
close to it (PSVR), end-diastolic velocity or, more subjec-
tively, by noting the degree of spectral broadening. Sever-
al studies indicate a high degree of accuracy in the assess-
ment of the aortoiliac and femoropopliteal arteries, but
poorer accuracy in distal arteries [44]. Most centers use a
PSV ratio 12.0 as a criterion of stenosis to detect a steno-
sis with a diameter reduction 150%. These studies have
challenged arteriography as the golden standard in the
evaluation of lower-extremity atherosclerosis, especially
in the aortoiliac and femoropopliteal arteries. Conse-
quently, an increasing number of hospitals now base the
selection of therapy on CD investigations. For planning
femorodistal reconstructions, most surgeons will find du-
plex scanning not optimal and regard arteriography a pre-
requisite.

Deep vessels, low blood velocities, calcified plaques
with acoustic shadows and bowel gas frequently reduce
the quality of the CD scanning, which is thus sometimes
inconclusive. Software enhancement, for example power
mode Doppler based on signal intensity rather than the
Doppler shift, increases sensitivity, and may be used to
improve locating vessels with low blood flow states or
improve delineation of hypoechoic plaques. Furthermore,
echo enhancers (ultrasound contrast), administered intra-
venously, may significantly improve the investigation in
problem areas, e.g. in arteries of the pelvis, distal thigh
(Hunter’s canal) and calf.

Duplex scanning provides tissue images in multiple
planes on the operating table, together with a velocity pro-
file analysis for the evaluation of the hemodynamic
results. Color codification of the blood velocity placed on
the tissue image provides additional global, two-dimen-
sional information on the flow patterns in the vessels,
anastomoses and grafts [45]. Furthermore, anatomical
defects, e.g. loose intimal flaps, strictures, intraluminal
thrombi, loose debris, residual stenosis and misplaced

Fig. 14. Angioscopy images from venous (A–C) and arterial (D)
investigations. A Incompetent venous valve with floppy cusps that
do not approximate during Valsalva maneuver. The same valve after
successful angioscopically guided external valvuloplasty during
opening (B) and closing (C). The images are retained from a video
sequence, hence the somewhat reduced image quality. For the benefit
of clarity, the edges of the valve cusps are artificially outlined. D A
residual intimal flap after arterial reconstruction.

sutures, may be identified [46] (fig. 15). Flow abnormali-
ties found with Doppler spectral analysis or Doppler col-
or-coding helps to identify significant lesions [47]. Ac-
cording to published reports on the intraoperative use of
duplex ultrasound to assess reconstructive vascular sur-
gery, defects are found in 20–30%. Only 5–10% of these
are judged as significant and consequently corrected. The
indications for vessel reentry are subjective and empiri-
cal. The decision to revise a reconstruction is principally
based on the surgeon’s judgment that the residual ana-
tomic defect or hemodynamic disturbance may cause
complications.

Intravascular Ultrasound 
For endovascular procedures intravascular (intralumi-

nal) ultrasound may be the method of choice, since it can
visualize the composition of the lesion, and thereby help
to select the proper treatment modality. Furthermore,
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Fig. 15. An intimal defect (arrow) protrud-
ing into the lumen following carotid endar-
terectomy detected by color duplex scanning
(A). At reintervention, an intimal flap of 2 !
7 mm was identified and removed (B). C B-
mode image of a residual intimal flap de-
tected following carotid endarterectomy (ar-
row). The wide arrow indicates the direction
of blood flow. After revising the defect, a
new examination identified a fresh throm-
bus (D, arrow) at the site where an arterial
clamp was applied during the first revision.
Consequently, a second reopening was nec-
essary. The images are kindly provided by
O.D. Saether (A, B) and T. Dahl (C, D),
Trondheim University Hospital, Trond-
heim, Norway.

Fig. 16. Suggested single introduction, therapeutical IVUS unit with
a PTA balloon that might be available in the future. This unit com-
bines the description of intraluminal anatomy (IVUS), physiology
[pressure gradient (P2-P1) and Doppler ultrasound] and therapy
(PTA with/without stent) in one introduction procedure.

residual plaques or flaps can be detected, and a sufficient
stent wall contact can be confirmed [48]. The technique
will earn more attention when combined with therapy
constitution. A single introduction, therapeutic IVUS unit
with a PTA balloon, which could be reality in the future, is

hypothesized in figure 16. As microcatheter technology is
being refined, one might expect that addition of dual pres-
sure sensors and a Doppler ultrasound transducer at the
tip should not raise the catheter cost significantly. With
the pressure sensors, indicated as P1 and P2, the pressure
gradient is measured continuously to evaluate the imme-
diate effect of angioplasty. Before dilatation, the esti-
mated degree of stenosis is however overestimated, as the
catheter occupies a fraction of the cross-section area of the
narrowed lumen. These measurement entities are already
available on separate units: miniaturized pressure sensors
are available in angiography guide wires (e.g. Cardiomet-
rics WaveWire, Endosonics, San Diego, Calif., USA), as is
Doppler ultrasound transducers (e.g. Cardiometrics Flo-
Wire, Endosonics). Combined IVUS/PTA catheters are
already available (e.g. MegaSonics F/X and OTW PTCA
catheters, Endosonics).

Three-Dimensional Mode
Vascular disorders are essentially three-dimensional

and should logically be visualized that way, especially in
regard to vascular malformations and the quantification
of atherosclerotic plaques [49, 50]. Current technology
has been used for three-dimensional imaging of larger
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organs like the heart and kidney, and volume estimation
of abdominal organs [51, 52]. In particular, three-dimen-
sional echocardiography has proved to render important
additional clinical information [53–57].

Three-/Four-Dimensional Representation
A two-dimensional ultrasound image is composed of

X WY picture elements, or pixel. This concept can be
extended to the imaging of three-dimensional objects. The
depth, or Z dimension, can be modeled by stacking a series
of two-dimensional planes in depth. The two-dimensional
picture elements are then interpolated to become cubes.
These cubes, which form the three-dimensional image, are
called volume elements or voxels. The volume representa-
tion is called a cuberille. When volumetric information is
correlated with time to form the fourth dimension, every
voxel element has variations over time. Representation in
four dimensions is particularly used when time dynamics
plays an essential role, e.g. displaying the heart or cardio-
vascular structures over a cardiac cycle.

At present, the process of making three-dimensional
images based on ultrasonography is divided into four
steps (fig. 17): data acquisition and filtering; volume gen-
eration; data processing, and visualization.

Several methods are available to acquire two-dimen-
sional images to be transformed into three-dimensional
data. The region of interest may be insonated by move-
ment of the probe, by rotating, tilting or linear translation.
When a position sensor system is applied, for instance
based on magnetic tracking, the transducer may be moved
about freely to generate the set of two-dimensional images
that are transformed into the three-dimensional domain
[58]. In the future, two-dimensional array transducers are
probably employed to a larger degree. Very high process-
ing speeds and capacities are however needed for real-
time three-dimensional display. The acquisition may in-
volve respiration and ECG triggering to reduce move-
ment artifacts.

During three-dimensional data acquisition and image
processing, the data undergo several transformation and
filtering operations. The first post-processing step is to
transform the two-dimensional video-grabbed data into a
cubic representation of the image volume by interpolating
neighboring pixels in the two-dimensional video-capture.

The next post-processing step, orientation, refers to the
interactive process of reviewing the data when ‘viewing’
windows are opened for examining the volume. This
viewing function is the essential tool for the positioning of
viewing planes in relation to objects or structures that are
of clinical interest.

Fig. 17. Ultrasonic 3D acquisition (A) and post-processing (B–D).
A A 3D image volume is created by translation of the ultrasound
transducer, by rotation, linear translation or fan sweep. When a posi-
tion sensor system is applied, the transducer may be moved about
freely to generate a set of 2D images. In the future, 2D matrix trans-
ducers are used most probably. B Volume generation: a series of 2D
sections are placed one behind the other to form an image volume. A
reference image is chosen within this series where important clinical
information is displayed. C, D Visualization of the region of interest
within the image volume is done with virtually cut planes (viewing
planes) in any direction and location within the volume. These cut
planes may be freely moved and rotated at any angle. The cut planes
are slices in the image volume and visualized as images either based
on tissue or flow data (D).

A

B

C 

D
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Fig. 18. Views of the proximal anastomosis of a patient with a
reversed vein femoropopliteal bypass to the common femoral artery
(cfa) applying the 3D gradient-shading technique. The 3D image is
generated from the longitudinal reference image at the top and subse-
quently underlying parallel planes (in depth). The arrows point to the
suture line of the anastomosis and what is supposed to be a wall stric-
ture.

The final phase of post-processing is the computation of
three-/four-dimensional images containing information
on tissue surfaces, their orientation and distance from the
viewing plane. Surface points that are more distant from
the observer will become darker than points that are closer
to the observer. Our studies on vascular three-dimensional
processing [59] indicate that gradient shading is an appli-
cable and robust technique. In gradient shading, the orien-
tation of surface together with distance determines the
gray value, providing images with visual appearance cor-
relating well with normal photographical techniques.
Figure 18 depicts the proximal anastomosis of a patient
with a reversed vein femoropopliteal bypass applying the
three-dimensional gradient-shading technique.

Color Doppler velocity or power energy mode data
have been used to isolate vascular structures from gray
scale tissue images, thereby obtaining clearer vessel anato-
my [59–61]. The use of velocity or power mode data has a
twofold advantage over gray-scale-generated images.
Firstly, a major difficulty in volume data visualization is
that the majority of volume elements do not contain clini-
cally relevant data. Extraction of clinically useful infor-
mation may therefore be difficult other than displaying a
two-dimensional slice. Using flow information reduces
this problem. Secondly, eliminating gray scale and instead
using flow data for surface rendering also improves vi-
sualization of vascular structures (fig. 19). This is espe-
cially important when understanding complex spatial re-
lationships.

Three-dimensional representation of the vasculature
may become a valuable adjunct to conventional two-
dimensional imaging. An advantage of the three-dimen-
sional representation lies in the fact that orientations are
preserved, enabling descriptive data, not definable by
two-dimensional formats or a verbal report, to be con-
veyed rapidly and effectively to the clinician. This may
enable less-experienced physicians to interpret complex
images and to make diagnostic decisions that currently
require specialists in sonography. The effectiveness of this
transfer of information, however, depends on how realis-
tic the three-dimensional images appear.

Mathematical modeling may be applied to the ac-
quired dataset to calculate the volume of the structures
[51]. The Vingmed EchoPac 3D (www.geultrasound.com)
facilitates different acquisition modes and is computer
platform independent. Interactive contouring does the
volume modeling, and the volume calculations have prov-
en very accurate. An example is shown in figure 20.

Our experience shows that three-/four-dimensional ul-
trasound is superior to two-dimensional imaging in com-
municating volumetric information, and the use of the
ultrasound power energy mode may overcome problems
related to poor B-mode visualization. Clinically, three-
dimensional imaging may become important in relation
to arterial reconstructions performed without angiogra-
phy, e.g. carotid endarterectomies or even beating heart
coronary surgery in the future.

Cost-Effectiveness
In the future, it is likely that health economy will be

even more constrained than today. Cost-effectiveness of
intraoperative methods will therefore have to be evaluat-
ed thoroughly before they are introduced into the clinical
routine. The selection of methods will be based on the
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Fig. 19. Sections from rotation of a 3D
image of a carotid bifurcation. The images
are based on power mode Doppler data. Tis-
sue data are suppressed by reducing the tis-
sue gain level. The arrows point to irregulari-
ties of the flow contour, coinciding with ste-
notic parts of the vessels. cc = Common
carotid artery; ic = internal carotid artery;
ec = external carotid artery.
Fig. 20. Calculation of the volume of a
femoropopliteal bypass aneurysm using
Vingmed Echopac 3D. The volume is the
demarcation of the open flow section of the
aneurysm. The volume outside this contour,
underneath the vessel wall (interrupted line),
is thrombotic material. The lighter section
above the flow-generated volume is a split in
the thrombus, verified at surgical removal of
the aneurysm (arrow).
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number of reconstructions performed by the institution
each year, and the economical situation of the hospital.
Furthermore, the procedure must be easy to use, and
should not prolong the operating time unduly.

The costs of the procedures must be weighed against
the possibility of leaving a less satisfactory reconstruction.
In the long run, this could lead to graft occlusion with
amputation as a result in patients with critical limb isch-
emia [62, 63]. Initially the cost of amputation is similar to
vascular reconstructions, but the patient with an amputa-
tion may be a burden for the society for many years. Con-
sequently, efforts to improve the patency rate of recon-
structions for critical limb ischemia can be regarded as
good economy.

Future
Angiography is one of the cornerstones in the intra-

operative diagnostics in critical limb ischemia, and in
many centers regarded as part of the minimum facilities
in the management of these patients. Angioscopy still has
to be evaluated as far as the efficiency of detecting signifi-
cant failures are concerned. These methods will probably
supplement each other in the near future.

Further refinements in three-dimensional imaging of
the vessels are anticipated, especially in the ultrasound
techniques. Therapeutic IVUS catheters with pressure
transducers and Doppler ultrasound for PTA and stent
insertion probably also emerge. Real-time three-dimen-
sional ultrasound scanners require a fast computer kernel
and improved transducer technology, probably a crystal

matrix design. With such technology, a three-dimensional
representation of blood flow and flow vectors may en-
hance our perception of local flow conditions and mor-
phological changes in diseased states. Along that chain of
evolutions, we hope that color maps for energy dissipation
are developed and implemented to directly locate and
visualize the hemodynamic importance of arterial ob-
structions.

Resistance measurements will probably have a more
important place in this area in the future. Patients who
end up with an amputation following vascular surgery
have often undergone several attempts of revasculariza-
tion prior to amputation. Thus, a key problem is to decide
when to do a primary amputation, or when to give the
patient the chance of reconstruction, and when to refrain
from a second attempt in case reocclusion occurs. Finally,
resistance measurements can perhaps give us some idea
when it will be feasible to perform a femorodistal bypass
graft to the leg arteries. Reliable data concerning cutoff
values are warranted.

Two basic functional tests are going to persist: flowme-
try and intra-arterial pressure measurements. Of the flow-
meters, transit time technology will be chosen because of
its accuracy and ease of handling. When combined, these
measurements may constitute outflow resistance.
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Verdien av peroperative blodsirkulasjonsmålinger 
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Karlesjoner i underekstremitetene kan vanligvis behandles uten et stort armamen-
tarium av pre- og peroperative målemetoder. Dette gjelder spesielt obstruksjoner som 
er begrenset til ett arterielt segment. Ved uttalte obstruksjoner i flere nivåer, eller ved 
reokkluderte arterielle rekonstruksjoner, er situasjonen vanligvis mer kompleks og 
krever grundigere undersøkelser. 
 
Ved perifére rekonstruksjoner er autolog vene foretrukket som bypass-materiale, 
spesielt ved rekonstruksjoner nedenfor kneet. Feilraten er imidlertid høy, til tross for 
flere tiårs forbedringer i operasonsprosedyre og pre-/postoperativ oppfølgning. Man 
ser distinkte mønstre i den postoperative utvikling av graftfeil: 
 
1.  I den umiddelbare postoperative fasen skjer okklusjoner hovedsakelig pga. 
operasjonstekniske feil, feil ved graft, eller dårlig avløp. 
2.  I en fase 30 dager - 2 år postoperativt utvikles fokale stenoser i bypass eller 
anastomoser hos 20-40 % av pasientene pga. intima hyperplasi. 
3.  Den aterosklerotiske prosessen vil kontinuerlig progrediere og bidra til øket 
arteriell obstruksjon. 
 
Graftfeil kan være et resultat av flere faktorer og det kan således være vanskelig 
sikkert å identifisere den mest betydningsfulle årsak. 
 
Patofysiologien bak intima hyperplasi er ennå uklar, men er en generell reaksjon på 
innsetting av en vene i et arterielt karområde. Hyperplasien kan utvikles til fokale 
stenoser som gir okklusjon av graftet. Flere studier har vist at lav blodstrømshastighet, 
og dermed lav shear rate framskynder denne prosessen. Dette er antakelig ett av 
grunnlaget for at registrering av blodføring under operasjon har prognostisk verdi. 
Dedichen fant i sine studier ved Aker sykehus i 70-årene at risikoen for postoperativ 
okklusjon var signifikant øket hvis basal blodføring etter femoropopliteal 
rekonstruksjon var mindre enn 100 ml/min. eller blodføring mindre enn 200 ml/min. 
etter lokal arteriell injeksjon av 40 mg papaverin (som gir maksimal arteriolær 
dilatasjon). En sådan blodføringsbasert prediktor for graftokklusjon ble nylig også 
påvist av Ihlberg og medarbeidere (2001), med tilsvarende verdier som de Dedichen 
fant (grenseverdier på henholdsvis 130 og 200 ml/min.). Det er således grunnlag for å 
hevde at registrering av blodføring i bypass etter arteriell rekonstruksjon (både 
hvileblodføring og maksimal kapasitet ved papaverininjeksjon) vil kunne indikere 
sannsynlighet for at en bypass okkluderer og hvilke pasienter som dermed bør følges 
nøye postoperativt. 
 
Målemetoder 
Ved Aker universitetssykehus har peroperativ blodstrømamåling vært benyttet ved 
karkirurgiske prosedyrer i 35 år. I denne perioden har man anvendt forskjellige 
metoder i takt med den teknologiske utviklingen: I 60- og 70-årene elektromagnetiske 
blodstrømsmålere, i 80-årene ultralyd Doppler-teknikk med spesialutviklede 

mailto:einar.stranden@ioks.uio.no


 2

peroperative transducere, og i 90-årene gikk vi over til transittid blodstrømsmåler som 
vi nå mener er førstevalg for peroperativ blodstrømsmåling. 
 
Transittid blodstrømsmåler 
Den seneste utviklingen er transittid blodstrømsmåler. Denne benytter ultralyd, men 
ikke Doppler-prinsippet. Metoden er basert på det forhold at ultralyd som sendes 
motstrøms vil ta en noe lengre tid enn bevegelse samme strekning medstrøms (Fig. 1 
A). Det teoretiske basis for denne teknikken har vært kjent en tid, men det er kun i det 
seneste 10-året at praktiske løsninger har vært tilgjengelig. Et eksempel er Medi-Stim 
Butterfly Flowmeter (Medi-Stim, Oslo), som 
består av et computer-basert målesystem med 
trendfunksjoner og mulighet for måling av perifér 
vaskulær motstand. Transittid blodstrømsmålere 
er svært nøyaktig, selv ved lav blodføring, og har 
høy 0-linje stabilitet. 0-linje-drift kan være et 
problem ved elektromagnetiske flowmetre. 
 
 
Figur 1.  Måleprinsippet ved transittid blod-
strømsmåler (A). Ultralyd blir alternerende sendt 
motstrøms (heltrukket linje) og medstrøms (stiplet 
linje). Når det ikke er blodstrøm vil passasjetiden 
mellom de to krystallene (sort og hvitt rektangel) 
være lik t. Passasjetiden er litt øket (∆t) når den 
er sendt motstrøms – redusert med den samme tid 
når den er sendt medstrøms. Størrelsen til ∆t  er 
beroende på blodføringen. I praksis er trans-
ducerkrystallene plassert på samme side av 
blodkaret og ultralydstrålen er reflektert av et 
speil på motsatt side (B). Ultralydstrålen passerer 
dermed blodåren to ganger hver vei.  
 
 
 
 
Praktiske anvendelser av peroperative blodstrømsmålinger 
 
I. Lokalisering av sidegrener som kan opptre som arteriovenøse fistler under 
”in-situ” bypass kirurgi 
Etter at proksimale og distale anastomoser er ferdigstilt fjernes karklemmer og 
blodstrøm gjennom bypassen etableres. Store sidegrener kan vanligvis identifiseres og 
ligeres relativt enkelt. Mindre sidegrener må imidlertid lokaliseres på andre måter, 
fortrinnsvis ved intraoperativ blodstrømsmåling. Det kan være viktig å identifisere 
disse fistlene siden de i noen tilfeller reduserer blodstrømmen distalt for fistelen, og 
dermed kan true bypass. 
 
Prosedyre (Fig. 2) 
Ved påvisning av arteriovenøse forbindelser benyttes blodstrømsmåling kvalitativt; 
eksakte blodstrømsverdier er mindre relevant. En måleprobe plasseres rundt venen 
nedenfor den proksimale anastomose. Pulsatile blodstrømskurver vil da umiddelbart 
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kunne registreres hvis karet er åpent. Man 
komprimerer så venen suksessivt i distal 
retning, fra transduceren til den distale 
anastomosen. Reverbererende blodstrøm, 
som indikerer manglende netto blodføring 
(Fig.2, posisjon 1), kan ses hvis det ikke er 
fistel-blodstrøm mellom transducer og 
kompresjonsstedet. Hvis man påviser 
blodstrøm under avklemming kan man 
forvente å finne en åpen sidegren proksi-
malt for avklemningen (Fig. 2, posisjon 2) 
som så kan ligeres. 
 
 
 
Figur 2. Prosedyre for identifisering av 
sidegrener under “in-situ” vene-bypass 
arteriell rekonstruksjon. 
 
 
 
 
II. Peroperativ funksjonell evaluering av arteriell rekonstruksjon   
  
Etter hvert som femorodistal bypasskirurgi har blitt mer vanlig, har behovet for 
intraoperative metoder for kvalitetskontroll øket. Det primære mål er å få informasjon 
om prognosen til graftet. Flere studier har vist at størrelsen på peroperativ blodføring 
har prognostisk verdi. Som vist over er risiko for postoperativ okklusjon signifikant 
øket hvis basal blodføring etter femoropopliteal rekonstruksjon er mindre enn 100 
ml/min. eller papaverinindusert blodføring er mindre enn 200 ml/min. Effekten av 
papaverin er redusert hvis kirurgi er utført 
under epiduralanestesi, da basalblodføringen 
allerede er øket . 
 
Det er klart at blodstrømsverdier ikke 
nødvendigvis gir informasjon om tekniske feil 
som intima flaps og lignende. Ideelt bør 
intraoperativ arteriografi eller ultralyd skanning 
foretas for å gi kirurgen informasjon om også 
anatomiske forhold. 
 
 
 
Figur 3. Middel- (tilnærmet horisontal kurve) 
og pulsatil blodstrømskurve etter vellykket 
femoropopliteal arteriell rekonstruksjon. 
Øverst vises basal blodføring (91 ml/min.), 
mens nederst vises effekten av intraarteriell 
injeksjon av 40 mg papaverin (229 ml/min.). 
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III. Intraoperativ bestemmelse av perifér avløpsmotstand 
 
Graft patency etter femorodistal bypasskirurgi er i stor grad avhengig av avløps-
motstanden. Preoperativ arteriografisk visualisering av disse karene vil kun gi 
begrenset informasjon om deres funksjonelle kapasitet er tilstrekkelig for å holde 
distal bypass åpen. Perifér avløpsmotstand er definert som arterielt trykk dividert med 
arteriell blodføring, og er ofte uttrykt som peripheral resistance unit (PRU),  
mmHg x min. x ml-1.  
 
Ascer et al. og Beard et al. har vist at interoperativ måling av distal avløpsmotstand er 
prediktiv for resultatet ved en femorodistal bypass. Noen sentre har definert en skarp 
grenseverdi der målinger over denne grensen vanligvis vil gi reokklusjon. Ascer fant 
at en avløpsmotstand større enn 1.2 PRU var uniformt assosiert med graftfeil innen de 
første 30 postoperative dager.  Som en konsekvens av dette vil noen sentre avstå fra 
bypasskirurgi i underekstremitetene hvis perifér avløpsmotstand er over et bestemt 
nivå.  
 
IV. Intraarteriell trykkregistrering 
 
Etter manges oppfatning bør stenosegradsbestemmelse ved angiografi verifiseres ved 
direkte intraarteriell trykkmåling. Normalt skal en trykkgradient fra aorta til a. 
femoralis communis ikke overstige 10 mmHg. Hvis gradienten er <10 mmHg hos en 
pasient med symptomer kan intraarteriell papaverin gis, og den påfølgende vasodila-
tasjon illuderer blodstrømsøkningen som opptrer under arbeidsbelastnig. Hvis en 
trykkgradient på  >20 mmHg utvikles, tyder dette på hemodynamisk signifikant 
stenose. 
 
 
Konklusjon 
 
Angiografi er en av hjørnestenene i intraoperativ evalueringen av pasienter med 
perifér arteriesykdom, og i mange sentre betraktet som et minimum armamentarium i 
håndteringen av disse pasientene. Teknikker for å evaluere karfunksjon vil utvikles, 
mens andre vil bli faset ut. To basale funksjonelle tester vil likevel bestå: måling av 
blodføring og intrainteriell trykkmåling. Blant blodstrømsmålere vil transittid 
teknologi bli valgt på grunn av dets nøyaktighet og enkle anvendelse. Intraoperativ 
måling av avløpsmotstand kan bli viktig i avgrensning mellom revaskularisering og 
primær amputasjon, forutsatt at man kommer fram til mer pålitelige data for 
grenseverdier som avgjør behandling. 
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PERIFERE KAR - ARTERIER. 
Carl-Erik Slagsvold Sirkulasjons fysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

Innledning. 
Perifer arteriell sirkulasjonssvikt er et relativt hyppig problem. I enkelte undersøkelser er det 
påvist hemodynamisk signifikante arterielle lesjoner i opptil 25% av en alderskorrelert 
befolkning (over 66 år). Insidensen av intermitterende claudikasjon er imidlertid betydelig lavere 
(ca. 5%). Type behandling er stort sett basert på grad av symptomer og utbredelse/lokalisasjon 
av obstruksjonene vurdert mot tilgjengelig terapi, men faktorer som varighet av symptomer, 
alder og evt. andre sykdommer, vil påvirke terapivalget. 

Sentralt i utredningen av pasienter med perifer arteriell sirkulasjonssvikt står lokalisering og 
kvantifisering av obstruksjonene. Angiografi er vanligvis benyttet. Metoden gir imidlertid 
fortrinnsvis en anatomisk beskrivelse av obstruksjonene. Farge Doppler (FD) undersøkelser gir 
både et ikke-invasivt anatomisk bilde av karene og en fysiologisk beskrivelse av blodstrømmen. 
Metoden brukes i stadig større grad til utredning av pasienter med perifer arteriosklerose. 

Farge Doppler (FD) undersøkelser består av tre modaliteter: 
• B-mode avbildning av anatomien 
To typer hastighetssregistrering av blodstrømmen 
• Fargekoding eller colour flow (CF) 
• Spectral analyse (SD) 

B-mode avbildning 
I undersøkelse av perifere arterier brukes den anatomiske avbildningen hovedsakelig til 
lokalisering av karene og ikke til diagnostikk. Arterier er ofte relativt småkalibrede og kan ligge 
dypt. Dette kan skape dybde/penetrasjonsproblemer med tilsvarende redusert visualisering (f.eks. 
viscerale kar i abdomen, dype leggarterier, distale deler av profunda etc.). I andre tilfelle 
forårsaker vevssammensetningen (f.eks. adipositas, tarmluft, ødem etc.) dårlig avbildning. 

Arterielle lesjoner kan oversees, subsidiært overdiagnostisere, beroende på hvordan ultralyd 
sonden føres. Dersom man undersøker en arterie i lengderetningen og kommer for nær en 
yttervegg med et plakk, kan denne fortone seg som en stenose. Det motsatte kan også skje, om 
karet visualiseres for nær motsatt vegg av en eksentrisk stenose, slik at stenesen oversees. 

For å kunne avbilde en stenose eller okklusjon er man avhengig av at obstruksjonen er ekkogen 
d.v.s. har en annen tetthet enn blod. Steneser med ekkogenisitet nær opp til blod som ferske 
embolier og tromber vil ikke kunne visualiseres. 
Kalkholdige plakk deflekterer ofte ultralyd bølgene og kaster en ekkoskygge slik at området bak 
plakket vanskelig lar seg undersøke. Uttalt arteriosklerotiske veggforandringer i en arterie kan på 
liknende måte bidra til dårlig ultralydpenetrasjon med "grøtete" bilder, selv om det ikke dannes 
noen konkret ekkoskygge. 
 
Disse faktorene gjør at selve B-mode bilde brukes mere som ett veikart ("road map") en til 
diagnostikk. Det finnes imidlertid enkelte unntak: 

Okklusjoner - i enkelte tilfelle kan man klart se betydelige ekkogene skygger 
intraluminalt forenlig med okklusjon. 
Anomalier - hvor det er det utseende og anatomisk forløp som gir diagnosen. 



Fargekoding 
Fargekoding (colour flow - CF) av blodstrømmen forenkler sirkulasjonsundersøkelser. Blodets 
hastighet og retning representeres som farger av større eller mindre intensitet. Ved bruk av 
fargekoding er man vanligvis raskere i stand til å kunne identifisere en arterie, spesielt der hvor 
B-mode visualiseringen er dårlig. En dårlig B-mode fremstilling betinger ikke nødvendigvis 
reduksjon i CF. Metoden er kvalitativ men ikke kvantitativ fordi fargeforandringen i en 
obstruksjon ikke sier noe sikkert om graden av stenose. 

I praktisk bruk kombineres B-mode og CF ved visualisering slik at obstruerte områder påvises 
ved fargeforandring og derved identifiserer patologiske områder hvor det skal gjøres en mere 
nøyaktig spectral analyse (SD). 

En ekstra fargekodingsmodalitet (Ultralyd Angio™) er nå introdusert på de fleste nye FD 
skannere, basert på registrering av ultralyd intensitet fremfor måling av Doppler skift. Denne 
applikasjonen er meget anvendbar ved identifisering av dårlig visualiserbare arterier og egner 
seg spesielt godt i bekkenet til iliacal karene som ofte ligger dypt. Følsomheten ved slike 
intensitetsregistreringer av blodstrømmen er beregnet til omtrent tre ganger så god som standard 
CF basert på Doppler skift. Dette er viktig spesielt der man mistenker en okkludert arterie 

Spectral Doppler analyse (SD) 
Både SD og CF registrerer blodstrømmshastigheter, men uttrykt forskjellig. SD er som CF 
kvantitativ men i tillegg kvalitativ idet stenosegrad kan vurderes. 

I praksis måler man SD i områdene hvor CF har antydet patologi. SD indikerer både laminær 
eller turbulent blodstrøm samt topphastigheter i blodstrømmen som er relatert til arteriediameter 
og derfor evt. grad av stenose. 

Hastighetsprofilene er forskjellige i forskjellige arteriegebet, slik at kjennskap til normal 
fysiologi er viktig. F.eks. så er det normalt relativt høy motstand i arteriene i underekstremitetene 
som forårsaker et trifasisk blodstrømshastighetsignal, med negativ diastole. Derimot er det lav 
motstand i hjernen slik at hastighetsprofilene i halsarteriene (a. carotis og vertebralis) er 
monofasiske med kranial blodstrøm også i diastolen. 

Hastighetsprofilene i underekstremitetene vurderes for forskjellige parametere: 
1. Dobling av maksimalhastigheten i et arteriesegment sammenlignet med proksimale og distale 

områder oppfattes som signifikant stenose. 
2. Manglende blodstrømsignaler kan indikere okklusjon 
3. Lave hastigheter (topphastighet under 0.45 m/s) i lengre arterie segment, indikerer fare for 

okklusjon. 
4. Topphastigheter over 1.5 m/s i et arterie segment, kan indikere stenose (maksimal hastigheten 
vanligvis under 1.0-1.5. m/s). Dette parameteret er ikke tillagt stor betydning ved vurdering av 
obstruksjoner i underekstremitetene. 
 
Turbulens har ikke stor betydning i underekstremitetene. Vanligvis vil man finne turbulens i 
arteriedelinger som aorta bifurcaturen, a. iliaca og femoralisdelingene. 

I halskarteriene derimot vurderes turbulens fordi en slik moderat blodstrømmsprofilendring kan 
danne embolier selv om arterieforandringen som sådan er liten. Man finner ikke turbulens i en 
normal a. carotis deling men i ett lite område i bulbus vil det ofte påvises 
blodstrømmsreversering. I motsetning til underekstremitetene er blodstrømmens topphastighet 



avgjørende for lokalisering og gradering av en evt. stenose. Normalt ligger topphastigheten rundt 
1.0 m/s. "Yngre" personer har gjerne noe høyere topphastigheter (1.2-1.4 m/s). 

En stenose i a. carotis graderes som < 30%, 30-70% og > 70% (etter store internasjonale 
multicenter undersøkelser, ECST, NASCET). Dette har behandlingsmessige konsekvenser fordi 
alle symptomgivende steneser over 70% (diameter reduksjon) skal opereres. Steneser under 30% 
forårsaker vanligvis bare lett eller ingen hastighetsøkning men med turbulens, mens steneser fra 
30-70% varierer i hastighet fra ca. 1.5-2.7 m/s i topphastighet. Steneser over 70% har 
topphastighet over 2.7 m/s og ende diastolisk hastighet (ED V) over 1.1 m/s. Meget trange (95-
99%) steneser kan derimot ha svært lave hastigheter og stå i fare for å okkludere. Det er nå 
akseptert at har man erfaren undersøker, god ED skanner og har kontrollert tidligere ED funn 
mot angiografi, kan man operere steneser i a. carotis uten ytterligere angiografi. Det bemerkes at 
kriteriene for gradering av a. carotis steneser varierer noe fra senter til senter, hvilket illustrerer 
behovet for korrelasjon av egne ED funn mot angiografi. 

I enkelte tilfelle får man ikke frem blodstrømsignaler fra carotisarteriene. Dette kan tolkes som 
okklusjon, men man skal konkludere forsiktig fordi signalintensiteten kan være så svake at den 
ikke fanges opp. Finnes imidlertid også intraluminale ekkogene skygger styrkes mistanken om 
carotisokklusjon. Ultralyd Angio™ kan bedre bidra til å avkrefte/bekrefte diagnosen. 
Feildiagnostikk kan ha store behandlingsmessige konsekvenser fordi en meget trang carotis 
stenose skal operere mens et okkludert kar ikke trenger ytterligere utredning. Ved tvil er det 
nødvendig å supplere med angiografi. MRA kan representere et supplement ved en slik 
problemstilling. 

Hvilke arteriesegment kan undersøkes? 
Alle undersøkelser forutgås av en klinisk undersøkelse som for underekstremitetenes del 
inkluderer ankel/arm trykk indeks. 

A. carotis 
Alle pasienter med TIA/RIND/minor stroke skal skannes. Pasienter med stenose grad over 70% 
vurderes for operasjon. Undersøkelsen bør inkludere hø. distale arteria anonyma og arteria 
carotis communis avgang. Bilateralt visualiseres a. subclavia, a. carotis communis forløp, buibi 
samt a. carotis intema og a. carotis eksterna avganger og forløp. Stenosene finnes vanligvis i a. 
carotis intema avgangen men kan i enkelte tilfelle også påvises midt i a. carotis communis 
forløpet, evt. i avgangen av a. carotis communis. 

A. vertebralis 
Hø. a. vertebralis avgang visualiseres og bilateralt alle intervertebrale segment av arteriene. 
Normalt er blodstrømmen kranialt rettet. Ved "subclavian steal syndrome" reverseres gjeme 
blodstrømmen i a. vertebralis. I andre tilfelle kan en av arteriene være okkludert slik at man ikke 
får frem blodstrømmsignaler. Ved distal okklusjon av en vertebral arterie kan hastighetsprofilene 
bli reverbererende d.v.s. lik amplitude på systole og diastole. 

Intrakranielle arterier 
FD skanning av intrakranielle arterier er mulig. Indikasjonen er mistanke om intrakranielle 
steneser eller okklusjoner. 



Abdominalarterier 
Alle karpasienter skal screenes for aorta aneurisme. FD skanning utføres ved mistanke om 
mesenteriell angina, hvor funn ved undersøkelsen avgjør videre utredning. Undersøkelse av 
truncus coeliacus, a. mesenterica superior og inferior krever godt utstyr og god erfaring. 

Underekstremiteter 
Preoperativt 
Visualisering av perifere obstruksjoner fra aorta-bifurkaturen ned til legg-arterie nivå danner 
grunnlaget for seleksjon av pasienter til henholdsvis konservativ behandling, PTA og kirurgi. 
Beslutningstagning baserer seg på en kombinasjon av FD funn og klinikk. Evt. PTA kandidater 
kan angiograferes og blokkes i samme seanse dersom obstruksjonenes lokalisasjon og 
utbredelse er kjent fra FD skanningen, hvilket er meget ressurs besparende. 
Peroperativt 
"Patency" av anastomoser med blodstrømsmålinger, visualisering av indmaflaps ol. kan 
overflødiggjøre per-operativ angiografi. 
Postoperativt 
Opererte pasienter kontrolleres etter et fast regime, med visualisering av bypasser og 
endovaskulært behandlede arterie-segment. Alle bypasser med hemodynamisk signifikant 
stenose (dobbling av maksimal hastigheten) henvises til PTA evt. kirurgi selv om stenesen ikke 
er symptomgivende eller gir fall i ankeVann trykk indeks. Recidivstenoser etter PTA behandles 
ikke med mindre de er symptomgivende. 

Overekstremiteter 
Undersøkelse av arteriene i armene representerer ingen hyppig indikasjon. Vanligvis er det 
spørsmål om akutt embolisk okklusj on/akutt trombosering evt. a. subclavia stenose dersom det 
er funnet systoliske trykkforskjeller på overekstremitetene. 

Venemapping 
Venemapping består av undersøkelse av vener før de skal brukes til bypass prosedyrer. Pasienten 
undersøkes stående. Venen markeres med vannfast tusj og spesielle områder avmerkes 
(sidegrener, delinger etc.) Venene undersøkes m.h.p.: 
1. Forløp 
2. Delta delinger 
3. Sidegrener 
4. Tromboseringer 
5. Veggforandringer (gamle trombe rester) 
6. Insuffisiens 
7. Ektasier og varicositeter 
8. Diameter (må gjøres med stase slange proksimalt) 
 
 
Arterieoperasjon uten angiografi 
På en rekke arterielle problemstillinger opererer man flere steder kun basert på FD 
undersøkelser. Eksempler er: 
• Bypass steneser. Kan opereres uten angiografi, men det er viktig å undersøke både "in og out-
flow" arterier dersom inngrepet må konverteres fra et lokalt inngrep til en ny bypass prosedyre 
peroperativt. 
• Femoro-popliteal bypass over kneet og aorta-aneurisme opereres flere steder uten angiografi. 



• Direkte PTA uten forutgående angiografi kan utføres dersom en egnet lesjon er identifisert på 
forhånd 
• A. carotis trombendarterectomi utføres, men kun på meget strenge kriterier. 
1. Topphastighet (V^J i stenesen > 3.0 m/s 
2. Ende-diastolisk hastighet (ED V) i stenesen > 1.2 m/s 
3. Øvre avgrensing av stenesen identifisert (normalisert hastighet evt. reduksjon) 
4. Konklusive resultater etter visualisering og hastighetsregistrering i øvrige ekstrakranielle a. carotide 
forløp 
5. Konklusive resultater etter visualisering og hastighetsregistrering i a. vertebralis bilateralt. 

FD skanning er en brukeravhengig undersøkelse og feilkildene er potensielt mange. Operasjon 
på FD funn krever derfor erfaren operatør som ikke minst vet når en undersøkelse ikke er 
konklusiv. Treffsikkerheten ved det enkelte senter bør være kontrollert mot angiografi på 
forhånd. 

Ultralyd kontrast 
Enkelte arterieundersøkelser kan være mislykket grunnet dårlig ultralyd penetrasjon, 
kalsifisering i karveggen, dyptiiggende arterier o.l. En mulighet ved mislykket undersøkelse er 
bruk av ultralyd kontrast. Disse består vanligvis av mikro-luftbobler stabilisert av et 
sukkerderivat, albumin etc. Svært få bivirkninger er rapportert og ultralydkontrasten 
administrerers intravenøst. Vanligvis vil man da overkomme dybde-penetrasjonsproblematikk, 
og oppnå visualisering også under kalsifiseringer. Imidlertid bør en slik undersøkelse ha 
behandlingsmessige konsekvenser f.eks. påvisning av en carotisstenose hos pasient som bør 
opereres, identifisering av undersekstremitetsobstruksjon som bidrar til at man kan legge direkte 
opp til intervensjon o.l. 

Intravaskulær ultralyd 
Intravaskulær ultralyd er nå kommersielt tilgjengelig. Kateteret kan appliseres perkutant med 
Seldinger teknikk. Det finnes mange kliniske anvendelser, men metoden er spesielt velegnet der 
man ønsker å vurdere kontakten mellom en evt. stent og karvegg. Teoretisk sett er det mulig å 
basere seg kun på ultralyd teknikker i utredningen og tildels behandling, av pasienter med perifer 
arteriell sirkulasjonssvikt. Arterielle obstruksjoner kan identifiseres med konvensjonell FD 
skanning og lesjonene egnet for PTA prosedyrer kan blokkes via ultralyd katetre med ballong. 

3D 
Tredimensjonal fremstilling av arterier er mulig, men foreløpig på et eksperimentelt nivå. 
Imidlertid antas at dette kommer til å bli en meget viktig undersøkelse i fremtiden. Foreløpig 
begrenses anvendelsen fordi undersøkelsene ikke kan gjøres i sanntid, med relativt mye 
etterarbeid. Dette problemet er i ferd med å løses. 
 
Fremtiden 
Foruten forbedringer av billedkvalitet (oppløslighet/dybdepenetrasjon), CF og SD, fortsetter 
utviklingen av tredimensjonal billedfremstilling. Forskjellige kontrast midler er til klinisk 
utprøvning, i likhet med diverse intravaskulære ultralyd katetre, enkelte med ballong, andre med 
atherectomi muligheter. Denne utviklingen vil etterhvert gjøre grenseoppgangen mellom kar-
kirurgi og intervensjonsradiologi flytende fordi FD skanning i tillegg til andre metoder (f.eks. 
MRA) vil komme til å spille en fremtredende rolle i diagnostikk og behandling av kar pasienter, 
ettersom stadig flere perkutane intervensjonsmetoder introduseres. 
 



Duplex scanning of the aorta and the iliac arteries 
Carl-Erik Slagsvold 

Dept of Vascular Diagnosis and Research, Surgical Clinic, Aker University Hospital. 

Introduction 
Angiography is still considered the "gold standard" in preoperative evaluation of patients with 
peripheral atherosclerosis. However, the investigation primarily describes the extent and localisation of 
the obstructions whereas little information concerning the hemodynamic significance is obtained. 
Furthermore, angiography is invasive and may cause complications. Colour duplex (CD) scanning 
non-invasively combines direct visualisation of the arteries with measurements of the blood 
hemodynamics, thus integrating both anatomical and physiological information. The method has been 
used a number of years in the investigation of patients with peripheral arterial disease. Initially CD 
scans were used mostly for screening purposes followed by angiography in cases where obstructions 
were found. The method now has replaced angiography in many centres in the preoperative 
evaluation, especially in femoro-popliteal arteries whereas results concerning the aortoiliac segment are 
assessed more cautiously. 

Inherent to the CD scanning is a high degree of user-dependency, having a larger impact in aorto-iliac 
scannings than at the femoro-popliteal level which are easier to visualise. Apart from technical 
knowledge concerning use of the scanner, arteries may be difficult to visualise either because of deep 
location, obese patient, calcifications or generally reduced visibility. Some investigators recommend 
the use of echo-enhancing contrast media to overcome such difficulties Problems may also arise 
connected to factors like angle correction and exact criteria for the grading of stenosis, as are 
discussions associated with the significance of an obstruction in relation to the symptoms. It should be 
remembered that a large number of patients have asymptomatic obstructions and that treatment is 
based on symptoms and not findings. Furthermore interobserver differences have been reported not 
only explained by the use of different machines but also related to the sonographer. Similar criticism, 
however, have been raised concerning other imaging techniques. Generally the success with which the 
aortoiliac segment is visualised varies but is often reported to approximately 80%. Clinical- and 
scanner experience will increase the diagnostic accuracy. 

The criteria with which a stenosis is identified varies, but there seems to be relative agreement that a 
stenosis is hemodynamically significant (>50% diameter reduction) if the peak systolic velocity ratio 
(PSVR) > 2. However, peak systolic velocities (PSV) > 1.5 m/s and < 0.5 m/s are considered 
suspicious. Occlusions are identified by a lack of blood velocity signals with or without intraluminal 
eccogenic shadows. 

When patients are referred to a vascular laboratory the aim is to identify, locate and grade potential 
stenoses, further assessing the importance of the obstruction in relation to the symptoms of the patients. 
This should be followed by a direct endovascular procedure if indicated, or conservative treatment in 
case the obstruction not is accessible for PTA or recanalisation. Such a procedure eliminates the use of 
diagnostic angiographies with reduced potential complications, reduced costs and reduced discomfort 
for the patient. Some investigators have already performed endovascular procedures based entirely on 
CD scannings. However, if adequate visualisation of the aortoiliac arteries not is achieved, alternative 
imaging procedures are recommended. In most institutions angiography should still be considered if 
operative treatment seems a probable alternative. 



CD scanning is currently the most applicable method in the screening for aortic abdominal 
aneurysms. It is sufficiently reliable, fast and causes little inconvenience for the patient 

CD scanning may also be used to investigate visceral arteries. This is a demanding examination. 
However, patients with mesenterial angina usually are thin and with some experience both the coeliac 
trunk and the superior mesenteric artery are quite readily available for visualisation, whereas the inferior 
mesenteric artery may be more difficult to demonstrate. It is suggested that CD scannings in patients 
with unexplained weight loss and postprandial pain may be used as a screening method prior to 
angiography if mesenterial angina is suspected. 

In contrast to some other centres our institution has positive experience using CD scanning for aortic 
stentgraft-controls. We have previously carried out comparative studies between CD, angiography and 
CT where the diagnostic accuracy in these stentgraft patients were the same for CD and angiography. 
In some cases CD even demonstrated leakages prior to angiography and CT. We now follow a protocol 
where routine angiography mainly is replaced by CD scannings. 

Conclusion. 
CD scanning may be used to visualise aorto-iliac arteries. However, an experienced scanner operator 
and an adequate scanner are required. Optimally, obstructions should be identified, located and graded 
by CD scanning followed by an angiographically directed endovascular procedure when indicated. In 
cases with inadequate visualisation alternative procedures are required. 
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CLAUDICATIO INTERMITTENS - MEDIKAMENTELL BEHANDLING OG TRENING. 
 

Carl-Erik Slagsvold 
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

Innledning. 
Perifer arteriell sirkulasjonssvikt er et relativt hyppig problem. I enkelte undersøkelser er påvist 
hemodynamisk signifikante arterielle lesjoner i opptil 25% av en alderskorrelert befolkning (over 66 
år)1. Insidensen av intermitterende claudikasjon er imidlertid betydelig lavere (ca. 5%)2. Type 
behandling er stort sett basert på grad av symptomer vurdert mot tilgjengelig terapi, men faktorer som 
varighet av symptomer, alder og evt. andre sykdommer, vil påvirke terapivalget. 
Behandlingsalternativene kan enkelt deles inn i gangtrening, medikamentell behandling, 
intervensjonsradiologiske prosedyrer og rekonstruktiv karkirurgi. Ofte kombineres disse mulighetene. 
En stor andel pasienter forsøker også "alternativ behandling" (bindevevsmassasje, homøopati, etc). 

Medikamentell behandling. 
Diverse medikamenter har vært forsøkt på pasienter med perifer arteriell sirkulasjonssvikt. 
Medikamentene kan grovt deles i grupper basert på virkningsmekanisme. 

1. Vasodilaterende mekanisme f. eks. buflomedil 
2. Hemorheologisk mekanisme f eks. pentoxifyllin 
3. Metabolsk mekanisme f.eks. torbafyllin 

Det eneste preparatet godkjent til behandling av pasienter med claudicatio intermittens i Norge, er 
pentoxifyllin. Dette er et hemorheologisk fungerende medikament, hvor erythrocyte deformabilteten 
påvirkes med bedring i mikrovasculær perfusjon og 02 tilbud til ischemisk vev. Flere studier er 
imidlertid publisert hvor effekt av pentoxifyllin på gangavstand hos pasienter med claudicatio 
intermittens ikke kan dokumenteres3. Dersom pasienten uttrykker et sterkt behov for medikamentell 
behandling er vår rutine å forsøke pentoxifyllin i en periode på tre uker. Ved manglende effekt 
seponeres medikamentet. 

Man har tidligere oppfattet b-blokkade som en relativ kontraindikasjon hos pasienter med perifer 
arteriell sirkulasjonssvikt. Ofte har disse pasientene behov nettopp for denne type medikasjon grunnet 
annen simultan cardiovasculær sykdom. Kritisk gjennomgang av alle randomiserte studier har imidlertid 
ikke kunnet bekrefte at b-blokkere hverken reduserer gangavstand eller forverrer mikrovasculære 
spasmer4. Det er derfor ikke grunn til seponering av b-blokkere med mindre særskilte forhold skulle 
tale for det. 

Adjuvant medikamentell behandling vil omtales av andre men det påpekes at platehemmere med fordel 
kan benyttes av pasienter med claudicatio intermittens, kombinert med annen konservativ 
behandling. 

Trening 
Grangtrening har i den debuterende fasen av en perifer arteriell sirkulasjonssvikt vist seg å være en meget 
effektiv behandlingsform. Man antar effekten av gangtrening medieres via ischemiske metabolitter 
(oxydative enzymer - f. eks. citrat synthetase og cytochrome-c-oxidase)5 ved to 
virkningsmekanismer. 
1. Dannelse av kollateraler 
2. Øket O2 ekstraksjon i mikrosirkulasjonen 



Sammenlignende studier mellom kontrollert gangtrening og PTA har ikke vist forskjeller på disse to 
behandlingsformene6. Derimot viste kombinert gangtrening med PTA betydelig bedre resultater en de to 
behandlingsformene alene. Dette indikerer hvor viktig det er for pasienter med daudicatio intermittens 
å trene aktivt med provosering av smertegrensen. Betydningen av grundig pasient informasjon 
påpekes. Mange pasienter er ikke aktive nok i forhold til gangtrening7. Fortrinnsvis burde treningen 
følges opp ad modum "postoperativ hjerte-trim", med fysioterapeut både etter førstegangsdiagnose og 
etter evt. arteriell rekonstruksjon. 

Konklusjon. 
Alle pasienter med daudicatio intermittens bør initialt instrueres i gangtrening med smerteprovokasjon. 
Kombinasjon med platehemmere kan være gunstig. Ved vedvarende begrensende plager etter 6 
måneder vurderes pasienten m.h.p. ytterligere behandling. Sett i forhold til funksjon burde ideelt alle 
pasienter med perifer arteriell sirkulasjonssvikt delta i et opplegg med supervisert gangtrening, 
røykeawening, kostholsveiledning og hematologisk utredning. 
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SPESIELLE MOMENTER VED SIRKULASJONSFYSIOLOGISK UTREDNING HOS 
PASIENTER MED KRITISK ISCHEMI (Kl). 

 
Carl-Erik Slagsvold 

Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

Innledning 
Rask vurdering og behandling er som regel påkrevet hos pasienter med kritisk ischemi (Kl). 
Utredningen består vanligvis av klinisk vurdering med ankel/arm trykk indeks måling evt. etterfulgt av 
angiografi. Klinisk vurdering vil gi en rimelig god indikasjon på hvor truet en ekstremitet er, men 
suppleres ofte med objektive målemetoder for å kunne klassifisere pasienten. 

• Ankel/arm trykk indeks måling med ultralyd Doppler teknikk inngår som en rutine vurdering 
ved perifer arteriell sirkulasjonssvikt. Hos pasienter med Kl er imidlertid måling av absolutt 
arterietrykket ved ankelen viktigere å registrere fordi det er direkte relatert til vevsviabiliteten. 
Klassifiseringen av Kl er derfor delvis basert på måling av absolutt trykk og ikke ankel/arm trykk 
indeks. Hos enkelte pasienter vil man ikke kunne identifisere blodstrømmsignaler i arteria dorsalis pedis 
(ADP) eller arteria tibialis posterior (ATP). Fremre arteriebue i forfoten kan representere et 
alternativt måle sted. 

• Puls-volum registrering (PVR) er en aktuell måling dersom blodstrømmsignaler i ADP, ATP 
eller fremre arteriebue ikke lar seg måle ved ultralyd Doppler teknikk. Metoden baserer seg på en 
samlet vurdering av puls utslagene under en målemansjett og inkluderer som sådan også kollateraler. 
Derfor vil man hos enkelte pasienter kunne finne "adekvate" PVR utsalg til tross for manglende 
signaler i de større arteriene (ATP, ADP). 

Klinisk vurdering med måling av absolutt ankel trykk evt. supplert med PVR vil i de fleste tilfelle gi 
tilstrekkelig informasjon til at behandling kan bestemmes. Imidlertid påtreffes situasjoner hvor man 
allikevel vil være i tvil hvorvidt pasientens symptomer er forårsaket av redusert perfusjon. Eksempelvis 
kan en pasient presentere symptomer forenlig med hvilesmerter mens ekstremiteten klinisk ikke 
virker truet. 

• Transkutan oksygentensjonsmåling kan differensiere pasienter med hvilesmerter 
forårsaket av arterie obstruksjoner fra de med smerter i hvile av andre årsaker. Metoden 
baserer seg på ikke-invasiv måling av oksygentensjonen i vevet via en sensor plassert på huden. 
Dersom det måles høye,oksygentensjonsverdier kan man relativt sikkert utelukke 
perfusjonsrelaterte årsaker til pasientens symptomer. Enkelte pasienter presenterer ganske 
klassiske hvilesmerter om natten men har klinisk velperfunderte ekstremiteter med "akseptable" 
ankel trykk og PVR utslag. I slike tilfelle kan symptomene forklares av et "kritisk" arterielt 
trykkfall distalt for en obstruksjon, basert på et generelt systolisk trykkfall under søvn. Ved 
behov vil kontinuerlig transkutan oksygentensjonsmåling kunne identifisere aktuelle pasienter. 

Pasienter med diabetes og Kl kan representere et diagnostisk problem både på grunn av 
kombinasjonen arteriell svikt/perifer nevropati og fordi mediasklerose i større arterier gjør ankeltrykk 
målinger mindre pålitelige. Hos disse er PVR et alternativ men bør suppleres av tåtrykk målinger. 
Prinsippet for en tåtrykk måling er som for ankeltrykk måling, hvor en mansjett appliseres rundt basis av 
en tå og perfusjonen vurderes enten med fotoplethysmografi, laser Doppler teknikk eller annen adekvat 
pefusjons monitorering. Det er også mulig å vurdere kapillærene rundt eller i nærheten av et sår/nekrose 
område, dersom det er mistanke om perifer nevropati. 



• Kapillær mikroskopi visualiserer den nutritive kapillærsengen som kan endre seg ved 
Kl. Kapillær morfologien kan inndeles i tre stadier i forhold til graden av redusert perfusjon og 
faren for nekrose. 

Dersom det er etablert at en ekstremitet har Kl, må behandlingsalterantiv bestemmes. Dette er 
avhengig av graden og lokaliseringen av arterie obstruksjonene, hvilket vil avgjøre aktuelle 
revaskulariseringsprosedyre. Hos enkelte pasienter i dårlig generell kardiovaskulær forfatning er 
primær amputasjon et alternativ med mindre enklere behandling (lokal inngrep i lysken, PTA o.l.) er 
mulig. 

• Farge Duplex scanning kombinerer visualisering av arterietreet med informasjon om 
blodstrømmen slik at et anatomisk inntrykk og en fysiologisk vurdering av en obstruksjon 
oppnås. Ved tilstrekkelig erfaring kan pasienter tiltrengende mere eller mindre ekstensive 
prosedyrer skilles og unødvendig angiografering unngås. 

En kritisk ischemisk tilstand trenger nødvendigvis ikke være forårsaket av arteriosklerose. Også 
sykdommer som Burger syndrom, vasculliter, mikroembolisering o.l. kan forårsake arterie 
obstruksjoner med Kl som følge. Slik klinisk mistanke kan vanligvis bekreftes ved adekvat 
sirkulasjonsfysiologisk utredning. 

Konklusjon. 
Hos pasienter med Kl må tre sentrale problemstillinger besvares før adekvat terapi kan institueres: 

1. Er pasientens symptomer (hvilesmerter) virkelig forårsaket av dårlig arteriell 
blodsirkulasjon? 

2. Hvor truet er ekstremiteten? 
3. Hva er beste behandlingsalterantiv? 

Disse tre spørsmålene kan stort sett besvares ved sirkulasjonsfysiologisk utredning dersom man har 
tilstrekkelig erfaring og aktuelt utstyr. 



Ikke-invasive metoder vil snart erstatte angiografi. 
 

Carl-Erik Slagsvold 
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

Innledning 
Angiografi oppfattes tradisjonelt som "gullstandard" ved utredning av pasienter med perifer arteriell 
sirkulasjonssvikt. En slik undersøkelse kan gi en anatomisk beskrivelse av obstruksjonenes lokalisasjon 
og utbredelse men sier lite om hemodynamisk, fysiologisk eller funksjonell betydning. Målinger av 
trykkgradient forbi en stenose vil kunne fastslå den funksjonelle betydningen av en obstruksjon, men 
foretas skjeldent rutinemessig. Mange angiografier tas kun i ett plan hvilket gir mulighet for å overse 
eventuelle lesjoner. Metoden forutsetter arteriell punksjon med kontrastinjeksjon som både kan gi 
allergiske reaksjoner og lokale komplikasjoner. 

Per idag finnes fortrinnsvis to ikke-invasive alternativer, farge Duplex (FD) og magnetisk resonans 
angiografi (MRA). 

Farge Duplex (FD) skanning 
FD kombinerer avbildende Doppler ultralyd (B-mode) med to typer blodstrømmshastighets-
registrering (Doppler spektralanalyse og fargekoding) i sanntid. Dette gir både en visuell beskrivelse av 
blodkarene, inkludert veggmorfologi og potensiell påvisning av obstruksjoner, med vurdering av evt. 
obstruksjoners påvirkning av blodstrømmen. Dermed  kombineres anatomisk med fysiologisk 
informasjon. I studier hvor diskrepans mellom FD og angiografi er påvist finner man oftest FD 
indikerende obstruksjon som ikke kan identifiseres på angiografi. Alternativt har man en angiografi 
som indikere stenoser, hvor ultralyd ikke kan bekrefte angiografi funnet. Forklaringen ligger i 
diagnostikken ved FD som baseres på endringer i blodstrømmsprofilene (hemodynamiske faktorer) 
mens angiografi er en anatomisk beskrivelse. Studier bekrefter bedre diagnostisk treffsikkerhet med FD 
der diskrepans foreligger mellom de to metodene. 

Tidligere FD skannere har hatt dybdepenetrasjons- og oppløslighetsproblemer men med de seneste 
maskiner er man nå istand til å visualisere selv små kar i dybden. Stort sett kan hele arterietreet 
vurderes, inkludert hjerte og thorakalaorta (transøsofageal skanning) og intrakranielle arterier. I 
relasjon til perifer karkirurgi kan alle aktuelle arteriegebet undesøkes tilfredstillende med FD, 
inkludert abdominalkar og leggarterier. 

Ideelt sett bør diagnostisk angiografi unngås. En FD undersøkelse vil f.eks. kunne avgjøre om det ligger 
til rette for PTA slik at man kan utføre denne prosedyren direkte. Der hvor det ut i fra pasientens 
symptomer ikke er indikasjon for operativ behandling kan man motsatt avstå fra angiografi om det 
finnes lesjoner som ikke tilgjengelig for endovaskulær behandling (lange okklusjoner). I forhold til 
dagens FD maskiner og generell operatørerfaring bør denne fremgangsmåten være mulig mange steder. 
Et slikt opplegg vil spare pasienten unødig diagnostisk angiografi og sykehusbesøk, foruten 
resursbesparelser for sykehusene. 

I mange sammenhenger kan man operere direkte på FD funn. Vi har de siste ni årene operert 
tilnærmelsesvis alle carotis endartektomier og mange akutte graft okklusjoner uten angiografi. Ved andre 
sentre opereres både aorta aneurismer og perifere bypass kun etter FD skanning. I fremtiden tror man 
stort sett de fleste karkirurgiske prosedyrer kan utføres uten angiografi, spesielt endovaskulær 
behandling. Fordi man man både får visualisert arterieveggmorfologi 



men også kateter, PTA ballong og evt. stent er det holdepunkter for at transkutan FD er overlegen 
konvensjonell angiografi peroperativt, et forhold vi har fatt demonstrert ved to stent behandlinger av 
carotis stenoser. Intravaskulær ultralyd vil ytterligere bidra til ultralydstyrt endovaskulær behandling. 
Det er imidlertid en forutsetning at erfaren skanneropertør og akseptabel skanner disponeres. 

Inadekvat diagnostikk kan oppstå i enkelte arteriesegment forårsaket av dyptliggende små kar, tarmluft, 
kalsifisering, generelt dårlig ultralydpenetrasjon o.l. I enkelte tilfelle kan man løse problemene ved bruk 
av en intensitetsmodalitet (ultralyd angio) for å fa visualisert arteriene. En mulighet ved mislykket 
undersøkelse er å anvende ultralyd kontrast. Disse består vanligvis av mikro-luftbobler stabilisert av et 
sukkerderivat, albumin o.l. Svært få bivirkninger er rapportert og kontrasten administrerers intravenøst. 
Vanligvis vil man da overkomme dybde-penetrasjonsproblematikk, foruten visualisering under 
kalsifiseringer. Bruk av ultralyd kontrast intravenøst via vener på underarmen må ansees som minimalt 
invasivt. 

MRA/MRI 
MR representere per idag ikke noen reell erstatning for angiografi. Metoden kan ikke anvendes i 
sanntid, er relativt dyr, tungvint og beheftet med potensielle feilkilder. Blant annet er det en tendens til 
overestimering av stenoser i bekkenet og dersom det anvendes såkalt time-of-flight (TOF) teknikk vil 
også okklusjoners lengde kunne overestimeres. Imidlertid foregår det en rivende utvikling også inne 
dette feltet slik at fremtiden vil vise hvilken rolle metoden kommer til å få relasjon til perifere 
karundersøkelser. 

Konklusjon 
Allrede idag kan man med eksisterende metoder langt på vei erstatte angiografi. Med ytterligere teknisk 
utvikling vil man sannsynligvis helt kunne erstatte angiografier. Foreløbig representerer FD skanning 
eneste reelle alternativ men hvilken rolle MR- undersøkelser vil få er ennå uklart. Det påpekes at ved 
bruk av FD er både erfaren skanner opertaør og adekvat utstyr påkrevet. 



FARGE-DUPLEX (FD) UNDERSØKELSE VED  MISTANKE OM  KRONISK 
INTESTINAL ISCHEMI. 

 
Slagsvold C-E 

Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

Såvel måltidsrelaterte som mere diffuse abdominal smerter kan indikere kronisk intestinal 
ischemi. Tilstanden er ofte vanskelig å diagnostisere og i ideelt ønsker man ytterligere 
indikasjon på arteriell genese før angiografi utføres. Farge Duplex (FD) undersøkelser 
kombinerer ikke-invasiv visualisering av arteriene med simultan registrering av 
blodstrømshastighet slik at hemodynamisk signifikante obstruksjoner kan identifiseres. 

FD er generelt akseptert til undersøkelse av arteriell sirkulasjon i underekstremitetene og til 
hodet mens visualisering av intestinalkar oppfattes som mere komplisert. Med senere utvikling 
innen ultralyd teknologi lar imidlertid abdominal aorta med sidegrener (truncus coeliacus, 
arteria mesenterica superior (AMS) og inferior (AME)) seg fremstille såfremt 
scanneroperatør er rimelig erfaren og adekvat utstyr disponeres. B-mode bilde evt. med 
fargekoding av blodstrømmen benyttes kun til identifisering av korrekt arterie. All diagnostikk 
baseres på vurdering av endringer i Dopplerspectra. Blodstrømshastigheten i intestinal arteriene 
varierer med metabolsk aktivitet i tarmene hvor arteriemotstanden og blodstrømshastigheten 
endres i relasjon til måltid. Derfor må blodstrømshastigheten overstige 2 m/s i en intestinal 
arterie før den kan oppfattes som signifikant stenosert. FD målinger etter testmåltid har vist seg 
ikke å bedre diagnostisk treffsikkerhet. 

Konklusjon 
Ved mistanke om kronisk intestinal ischemi bør FD 
vurderes før ytterligere utredning. Dersom man ikke 
finner holdepunkter for arterielle obstruksjoner 
foreligger ikke indikasjon for videre utredning 
såfremt undersøkelsen er konklusiv. Ved 
påvisning av arterielle obstruksjoner evt. 
inkonklusivt resultat, anbefales videre angiografi. 

 



Kan postoperativ oppfølging bidra til å forebygge reokklusjon? 
Carl-Erik Slagsvold, Sirkulasjonsfysiologisk avd., Kirurgisk klin., Aker sykehus. 

Innledning 
Okklusjon etter revaskulariseringsprosedyrer er et problem. Okklusjonsfrekvensen varierer med type 
inngrep. Bypass-operasjoner proksimalt for lyskebåndet har en bedre patency enn infrainguinale 
prosedyrer og PTA har bedre resultat enn rekanaliseringer. Reobstruksjonsfrekvensen i infrainguinale 
graft varierer fra 20-30% i løpet av det første året1,2,3. Felles for alle kontrollmetoder av 
revasculariseringer er ønsket om å identifisere en obstruksjon før rekonstruksjonen går tett, fordi 
resultatene av reoperasjon er betydelig bedre dersom det ikke hår oppstått mil trombose. 

- Hva slags oppfølging 
Debuterende stenoser i et revaskularisert område induserer ikke nødvendigvis progredierende 
symptomer. Samme forhold gjelder også for ankel/arm trykk indeks som ikke trenger falle selv om 
det påvises stenoser angiografisk. Intravenøs og intraarteriell DS A har vært brukt til postoperativ 
oppfølging men disse er invasive og må utføres ved radiologiske avdelinger. Med innføring av triplex 
skanning (B-mode, colour flow, spektral analyse) fikk man utstyr hvor hele graft ikke-invasivt og 
relativt enkelt kunne visualiseres. En rekke studier er utført for å avdekke verdien av postoperativ 
triplex skanning og metoden er i dag vel etablert ved etterkontroller4,5. Flere sammenlignende studier 
mellom DS A og triplex skanning viser tilnærmet lik sensitivitet og spesifisitet6. 

Gjennomføring 
Til tross for liten korrelasjon mellom graft stenose og klinikk- ankel/arm trykk indeks, inkluderes 
disse alltid i den postoperative kontrollen med triplex skanning. Fall i ankel/arm trykk indeks må 
overstige 15% for å oppfattes som signifikant. Puls volum registreringer (PVR) er spesielt viktig hos 
pasienter med diabetes og potensielt stive arterier. 

Triplex skanning 
Med trening og tålmodighet kan stort sett alle rekonstruksjoner i området fra aorta og helt ned til foten 
visualiseres, inkludert PTA, stentede og rekanaliserte områder foruten bypass anastomoser og 
forløp. 

Avbildning (B-mode) av arteriene med fargekoding av blodstrømmen (colour flow) forenkler 
undersøkelsen og gjør det mulig å raskt identifisere områder hvor spesifikke registreringer av 
blodstrømshastighet (spektral analyse) skal utføres. Identifisering og gradering av en stenose baseres 
på endring i hastighetsprofilene. B-mode bildet kan føre til over/underestimeing av obstruksjoner og 
fargekoding av blodstrømmen kan ikke vurdere stenosegraden. 

Lokalisering og gradering av en stenose basert på endring i hastighetsprofilene (spektral 
analyse) kan foretas på forskjellige måter: 

1. Dobling av hastigheten i et arteriesegment sammenlignet med proksimale og distale 
områder1,7. 
2. Manglende blodstrømsignaler, indikerer okklusjon 

 
3. Lave hastigheter (topphastighet under 0.45 m/s)5,8 i lengre graft segment, indikerer 

fare for okklusjon. 
4. Vurdering av maksimalhastigheter i forskjellige arterie segmenter9. 



Sistnevnte vurdering har vist seg å være mindre treffsikker  med mindre den korreleres til 
arteriediameter. Diameter mål i dypet kan være vanskelig å estimere nøyaktig dersom den er relativt 
liten som i infrainguinale graft. 

Enkelte pasienter vil klage over residiverende symptomer ved senere kontroller. Dersom det 
ikke påvises obstruksjoner i arterierekonstruksjonen er det viktig å visualisere karene over og under i 
forsøk på å identifisere lesjoner som evt. kan true graft integriteten. Pasientene anbefales kontrollert i 
18 mnd., første gang etter 3 uker (evt. også 6 uker), så 3, 6, 9,12 og 18 mnd.2. 

Forskjellige graft og rekonstruksjoner har forskjellige karakteristika hvilket medfører 
evaluering i forhold til hva som kan forventes av spesielle problemer. F.eks. vil man i tillegg til å se 
etter stenoser også forsøke å vurdere evt. veskeoppklaring rundt aorta graft, aneurismer i 
umbilicalvener, A-V fistler i in-situ graft etc. 

Triplex skanning er brukersensitive undersøkelser og obstruksjoner kan oversees men 
også over- og underestimeres. Disse forholdene er relatert delvis til anatomi og delvis til 
tekniske forhold. F.eks. er det ofte vanskelig å følge en bypass gjennom musculus adductor 
magnus eller man kan misoppfatte en okkludert a. femoralis superficialis for et okkludert 
graft. Likeledes kan hastighetsprofilene i et kar mistolkes grunnet gal vinkelkorrigering eller 
dårlig signal/støy forhold. Problemene løses med erfaring og ved å kjenne til aktuelle 
potensielle feilkilder. 

Ved holdepunkter for obstruksjon i et arterielt rekonstruert område kan man operere kun på 
triplex funn dersom man har konklusive resultat med god visualisering og gode 
hastighetsregistreringer. I tillegg må både proksimale og distale arterier undersøkes m.h.p. "in-og 
outflow" problematikk. Dersom intervensjonsradiologi er aktuelle behandlingsalternativ ved en triplex 
påvist obstruksjon kan det legges direkte opp til en slik prosedyre. 

I enkelte tilfelle kan det observeres patologiske funn ved triplex skanning som ikke påvises ved 
angiografi. Sammenlignende studier har vist at triplex funnene oftere sammenfaller med de faktiske 
forhold enn hva angiografi gjør7. Forholdet illustrerer at angiografi er en ren anatomisk beskrivelse 
mens triplex skanning kombinerer anatomi med fysiologi. 

Konklusjon 
Det er veldokumentert at postoperativ oppfølging bidrar til å forebygge reokklusjon av arterielle 
rekonstruksjoner. Triplex skanning utgjør den viktigste målemetoden men kombineres alltid med 
klinisk undersøkelse og måling av ankel/arm trykk indeks. Identifisering og gradering av 
obstruksjoner baseres alltid på hastighetsregistreringer (spectral analyse) hvor en dobling av 
hastigheten indikerer stenose. Gjennomgående lave hastigheter i ett lengre område tyder på fare for 
okklusjon. Kombineres disse to hastighetskriteriene kan man oppnå en sensitivitet på 100% og 
spesificitet på 98% i lokalisering av graft obstruksjoner6. Ved sikker påvisning av obstruksjoner kan 
behandling igangsettes uten ytterligere utredning. 
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Dokumentert nytte av graftovervåkning 
 

Carl-Erik Slagsvold, Seksjon for Sirkulasjonsfysiologi, Kirurgisk Klinikk., 
Aker Universitetssykehus. 

Innledning 
Okklusjon etter revaskulariseringsprosedyrer er et problem. Okklusjonsfrekvensen varierer med type 
inngrep. Bypass-operasjoner proksimalt for lyskebåndet har en bedre patency enn infrainguinale 
prosedyrer og PTA har bedre resultat enn rekanaliseringer. Reobsrruksjonsfrekvensen i infrainguinale graft 
varierer fra 20-30% i løpet av det første året (1-3). Felles for alle kontrollmetoder av graft er ønsket om 
identifisering av en stenose før rekonstruksjonen går tett, fordi resultatene av reintervensjon er betydelig 
bedre dersom det ikke hår oppstått full trombose. 

Hva slags oppfølging 
Debuterende stenoser i et bypassgraft forårsaker nødvendigvis hverken progredierende symptomer eller 
redusert ankel/arm trykk indeks (4). Derfor er det ønskelig med direkte visualisering av rekonstruksjonen. 
DSA har vært brukt til postoperativ oppfølging men er invasiv, til dels tungvint og kan utløse 
komplikasjoner. MRA har et potensiale men er fremdeles for tid-og resurskrevende. Farge Duplex 
skanning er foreløpig den visualiseringsmetoden som generelt er mest i brukt til overvåking av 
arterielle bypassgraft. 

Dokumentasjon 
Siden midten av 1980 årene har utallige studier dokumentert verdien av FD overvåking av 
revaskulariseringsprosedyrer (5-16). Imidlertid er man noe uenig om lengden av kontrollen. Enkelte 
mener at verdien av kontroll utover de første 6 månedene ikke forsvarer ressursbruken (15), andre 
anbefaler FD oppfølging inntil to år (17) men flere tilrår livslange årlige kontroller (18-20). Noen studier 
dokumenter primær gevinst av kontroller hos pasienter operert for kritisk ischemi men tilrår en 
differensiert oppfølging av pasienter behandlet for klaudikasjon (13). En del undersøkelser mener FD 
kontroller av PTA prosedyrer ikke er nødvendig i motsetning til andre som foreslår kontroller nettopp av 
denne gruppen (9). Likeledes er verdien av FD oppfølging av rekonstruksjoner proksimalt for lyskebåndet 
kontroversielt i likhet med kontroller av bypassprosedyrer over kneet. Dette er i motsetning til en generell 
akseptert anbefaling om jevnlig kontroller av femorodistale bypass. 

På samme måte som det råder uenighet om hvilke rekonstruksjoner som bør kontrolleres til hvilken tid og 
hvor lenge, har man ikke greid å definere eksakte parametere og verdier forenlig med kritisk stenose. 
Enkelte anvender topphastigheter i et stenotisk område (10) mens andre baserer seg på relative 
hastighetsøkninger i forhold til proksimale eller distale områder (21). Det er likevel generell akseptert at 
en dobling av blodstrømshastigheten i et område tilkjennegir signifikant stenose. Derimot er man uenig 
om dette krever behandling eller kan følges opp inntil hastigheten er tredoblet (22,23). Det hersker 
imidlertid enighet om at blodstrømshastighet under 0.5 m/s i et graft indikerer fare for okklusjon (23). 
Fordi det foreligger en viss diskrepans vedrørende parametere forenlig med behandlingskrevende stenose 
i forskjellige studier anbefaler man tentativt at det enkelte senter selv etablerer egne grenseverdier, slik 
anbefalingen er for gradering av carotis stenose med FD skanning. Noe av forklaringen på problemene 
vedrørende stenoseparametere kan skyldes at andre faktorer enn stenosegrad kan være bestemmende for 



hvorvidt en stenose progredierer eller ikke, for eksempel plakkmorfologi. Identifisering av en okklusjon 
baseres stort sett på de samme kriteriene med manglende blodstrømsignaler og intraluminale 
ekkogene skygger. 

Ved vår avdeling bruker vi stort sett følgende rutiner. Femoropopliteale bypassgraft over og under kneet, 
inkludert PTFE anbefales kontrollert inntil 3, 6, og 12 måneder etter rekonstruksjon. Kritisk stenose også 
midt i et PTFE graft over kneet har vært observert. Femorodistale bypass graft bør kontrolleres ved 3, 6, 
9 og 12 måneder og deretter en gang per år. Graft over lyskebåndet trenger i prinsippet ikke kontrolleres 
bortsett fra axillo-femorale bypasser, spesielt proksimale anastomose. Cross-over bypass kontrolleres 
gjerne ved 3 måneder og 1 år. For alle rekonstruksjoner gjelder kontinuert oppfølging dersom det 
identifiseres debuterende stenoseforandringer 

Konklusjon 
Nytteeffekten av FD overvåking av arterielle bypassgraft er veldokumentert. Imidlertid foreligger det 
uenighet vedrørende eksakte prosedyrer som bør følges. Ut i fra lokale muligheter anbefales det enkelte 
senter selv å etablere praktiske rutiner ved FD kontroller av bypassopererte pasienter. Stenose i et graft 
identifiseres ved en lokal dobling av blodstrømshastigheten mens lokal intervensjon ikke syntes 
påkrevet før hastigheten er tredoblet. Okklusjon identifiseres ved manglende blodstrømsignaler og 
intraluminale ekkogene skygger. 
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"POPLITEALT AVKLEMNINGS" SYNDROM 
 

Carl-Erik Slagsvold 
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

"Poplitealt avklemnings syndrom" er en relativt sjelden men vanskelig klinisk diagnose. 
Tilstanden skyldes ofte anomalt forløp av arteria poplitea med avklemning ved bevegelse, enten av 
muskulatur eller muskelfester. Bakercyster, exostoser og hypertrofiert muskulatur har også blitt 
assosiert med syndromet. Som oftest dreier det seg om yngre pasienter med belastningssmerter i 
leggene. Symptomene kan også manifestere seg som parestesier, nattlige kramper, blålig misfarving 
evt. kombinert med ødem. Differensialdiagnostisk overveier man tilstander som kompartment 
syndrom, ortopediske knelidelser, inflammatoriske tilstander og enkelte bindevevssykdommer. Denne 
pasient gruppen representerer en diagnostisk utfordring forde de gjerne har hatt langvarige 
symptomer, ofte har gjennomgått ekstensive utredningsprosedyrer foruten faren for akutt okklusjon 
av arteria poplitea. 

Yngre pasienter med leggsmerter som undersøkes ved vår seksjon gjennomgår en fast 
undersøkelsesrutine foruten anamnese og klinisk undersøkelse, hvor man vanligvis finner lite. 
Ankel/arm trykk indeks måles først i hvile og deretter etter standard tredemølle belastning med 12° 
stigning. Farten avpasses etter pasientens generelle fysiske tilstand, men for å forkorte prosedyren og 
fremprovosere "maksimale" symptomer holdes hastigheten så høy som mulig (ofte opp mot 2.5-3 
m/s). Smertefri og maksimal avstand noteres etter at man har registrert ankel/arm trykks indeks 
umiddelbart etter belastning. Dersom man ikke har ankel/arm trykk indeks fall etter belastning foretar 
vi fascie-losje trykk måling både før og etter belastning for å utelukke compartment problematikk. 
Er denne undersøkelsen også normal vil videre utredning bestemmes ut i fra pasientens 
symptomer. 

Ved ankel/arm trykk indeks fall etter belastning hos disse yngre pasientene bør "poplitealt 
avklemningsyndrom" overveies. Videre ikke-invasive undersøkelser baserer seg derfor på å bekrefte 
eller avkrefte hastighetsprofilendringer i arterie poplitea ved forskjellige former for 
provokasjonsundersøkelser. Man registrerer først hastighetsprofiler i arteria dorsalis pedis og 
arteria tibialis posterior med fleksjon i kneet og økende grad av plantar fleksjon i foten. Dette 
gjøres mot en motstand (eksaminators hånd) for å skape aktiv kontraksjon av musklene baktil 
på leggen. Ved demping av blodstrømsprofilene i fotarteriene snus pasienten på maven og det 
gjøres en triplex scanning (B-mode, colour flow, spectral analyse) i fossa poplitea, fremdeles med 
fleksjon i kneleddet og plantar fleksjon mot motsand (assistents hånd). Dersom arteria poplitea 
klemmes av vil man kunne registere dette både som en impresjon i arterien og en endring i 
hastighets profilene. Kan dette funnet reproduseres henvises pasienten videre til angiografi. Som de 
ikke invasive undersøklesene må også angiografien utføres med lik provokasjon. Pasienten ligger på 
ryggen, abduserer i hoften (dvs. at man får sidebilder/skråprojeksjoner), flekterer i kneet og plantar 
flekterer mot motstand. Dersom arterien klemmes av vil nøyaktig nivå komme frem ved angiografi. 

"Poplitealt avklemnings syndrom" er en relativt sjelden men vitkig årsak til 
belastningssmerter i underekstremitetene hos yngre mennesker. Tilstanden lar seg greit 
diagnostisere ved ikke-invasive undersøkelser. Disse bør danne grunnlaget for evt. henvisning til 
angiografi. 



KARKIRURGISK UTREDNING AV DEN DIABETISKE FOT 
 

Carl-Erik Slagsvold 
Avdeling for Sirkulasjonsfysiologi, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo. 

 
 
Primært bidrar tre etiologiske faktorer til diabetiske fotsår; perifer nevropati, infeksjon og 
arteriell sirkulasjonssvikt, hvorav sistnevnte er viktigst for manglende sårtilheling. Diverse 
forhold kan maskere perifer aterosklerose og vevsskade hos pasientgruppen, så som perifer 
mediasklerose, redusert inflammatorisk respons og autosympatektomi. En grundig 
sirkulatorisk undersøkelse er derfor viktig. Klinisk undersøkelse suppleres vanligvis med 
måling av ankel/arm trykkindeks ved hjelp av ultralyd Doppler teknikk. Mediasklerose i 
leggarteriene kan forårsake inkompressibilitet og dermed feilmåling. Måling av tåtrykk, 
tåtrykkindeks og pletysmografiske pulsvolumkurver affiseres mindre av karstivhet og 
oppfattes som mer pålitelige. Assosierte mikrosirkulatoriske forandringer kan undersøkes 
med mer avanserte metoder (transkutan oksygen-tensjonsmåling, laser Doppler teknikk og 
kapillær mikroskopi). Foruten spesielle tilfelle er disse teknikkene fortrinnsvis aktuelle i 
eksperimentell sammenheng. Påvises arteriell sirkulasjonssvikt kan pasienten enten henvises 
til farge Duplex skanning etterfulgt av endovaskulær intervensjon hvis mulig eller angiografi 
hvis farge Duplex ikke er tilgjengelig. Generelt revaskulariseres selv mindre obstruksjoner 
mer aggressivt dersom det foreligger diabetiske fotsår. 



FARGE DUPLEX (FD) KONTROLLER AV AORTA STENTGRAFT 
 

C-E Slagsvold og Lars Erik Staxrud 
Sirkulasjonsfysiologisk-, og karkirurgisk avd., kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

Pasienter behandlet med stentgraft av abdominale aortaaneurismer kontrolleres blant annet 
med CT og angiografi. I enkelte tilfelle kan funnene enten være inkonklusive eller det kan 
foreligge diskrepans mellom metodene. Vi har de siste 18 månedene supplert 
etterkontrollene av abdominale stentgraftopererte pasienter med farge Duplex (FD) skanning 
for å undersøke om dette bedre differensierer prosedyrer med og uten komplikasjoner. 

Ved FD skanning kan forhold som lekkasjer, aneurisme størrelse, stentangulering og 
stentbrekkasje vurderes. Derimot kan man ha problemer med visualisering av både proksimale 
og distale tilheftinger og kan derfor bidra mindre i forhold til glidnings- og 
stenoseproblematikk. 

I alt 42 av 49 opererte pasienter var tilgjengelig for kontroll. Hos 28 av pasientene samsvarte 
FD, CT og angiografifunn, med påvisning av 5 lekkasjer og 9 anguleringer. Hos 2 pasienter 
påviser FD først lekkasje som senere bekreftes ved CT/angiografi. Hos 4 pasienter påviser 
FD lekkasjer som ikke bekreftes ved CT/angiografi. Man tror lekkasjene i seg selv er reelle 
men representerer såpass lavperfiinderte områder at man ikke oppnår kontrastoppladning selv 
ved CT, evt. at CT er mistolket. Hos 6 pasienter var det ikke teknisk mulig å fa oversikt over 
graftet enten som følge av adipositas, tarmluft eller redusert ultralydpenetrasjon. Hos 2 
pasienter oversees lekkasjer ved FD som påvises ved CT og angiografi. Senere FD kontroller 
verifiserer også disse lekkasjene. Hos en pasient finner man uspesifikke forandringer på FD 
og CT men påviser ingen lekkasje ved angiografi. Hos den siste pasienten mistenkes CT 
lekkasje, men både FD og angiografi er normale. 

FD skanning representerer et verdifullt supplement ved etterkontroller av aorta stentgraft. Man 
har eksempler på at lekkasjer først er vist ved FD for så å bli erkjent ved CT/angiografi. I andre 
tilfelle er lekkasjer påvist som man senere ikke har kunnet bekrefte ved CT/angiografi, 
oppfattet som lavperfiinderte kanaler. Videre er FD skanning en ikke-invasiv og anvendbar 
metode som kan benyttes til å følge påviste lekkasjer dersom man ikke velger å intervenere. 
Vurdering av stenosegrad ved knekkdannelser kan være vanskelig, men FD kan avdekke 
hemodynamisk betydning. Ved manifest stentbrekkasje evt. suturløsning gir FD et dynamisk, 
vanligvis identifiserbart bilde. Det skal dog påpekes at hos en del pasienter vil man ikke være 
teknisk i stand til å få adekvat visualisering med FD. 



ADVENTITIA CYSTER. 
 

C-E Slagsvold 
Sirkulasjonsfysiotogisk avd., Oslo Karkirurgiske Senter, Kirurgisk Klinikk, 

Aker sykehus, Oslo 

Perifer arteriell sirkulasjonssvikt hos yngre individer er uvanlig. Imidlertid kan adventitia cyster 
forårsake claudikasjonsliknende belastningsbesvær. Tilstanden karakteriseres ved cystisk 
degenerasjon av adventitia som initiert leder til impresjon i arterien, etterhvert stenose som 
gradvis kan progrediere til akutt arteriell okklusjon. I nær alle tilfelle er a. poplitea affisert lokalt 
selv om andre arterie lokalisasjoner er beskrevet. Cystisk degenerasjon er også påvist i 
vener. 

Årsaken til utvikling av adventitia cyster er ukjent. Den vanligste teorien indikerer en 
sammenheng mellom kneleddets synovial-hinner og cysten fordi anatomiske forbindelser 
mellom dem er identifisert. Histokjemiske studier har i sammsvar med dette påvist at slike cyster 
ikke har arterielt utspring men et mønster som likner normal synovia. Man har videre spekulert på 
om synoviet i kneleddet og adventitia cysten har samme mesenchymale utspring. I motsetning til 
dette indikerer andre studier at adventitia cyster ikke kun er lokalisert til adventitia men også 
involverer media og representerer en generell degenerasjon av hele arterien. En tredje teori går 
ut på senskader i etterkant av lokale traumer. 

Pasientene er vanligvis unge og presenterer ganske klassisk claudikasjonsbesvær, men som 
oftest med normal ankel/arm indeks. Diagnosen bør imidlertid vurderes dersom det oppstår 
trykkfall etter en belastningsundersøkelse f.eks. tredemølle. Farge Duplex vil som regel enten gi 
mistanke om eller bekrefte diagnosen. Videre verifisering foretas enten ved MR eller CT. 
Angiografi er i utgangspunktet ikke påkrevet med mindre arteriell okklusjon mistenkes. 

Behandlingen er operativ. Generelt er det ingen grunn til å avvente for å vurdere utvikling etter at 
diagnosen er stilt fordi cysten vil progrediere. Dersom man kommer til rimelig tidlig kan man 
lokalt ressisere cysten mens ved store forandringer er ofte media tynn og interposisjon av graft er 
påkrevet. Enkelte har forsøkt ultralyd veiledet aspirasjon med varierende hell fordi cysten vil 
reproduseres. 

Ved vår avdeling har vi de senere årene diagnostisert og operert fire pasienter med adventitia 
cyster i a. poplitea, alle < 45 år. Alle hadde ankel/arm trykk reduksjon etter belastning men med 
åpen, dog stenosert a. poplitea. To ble operert med reseksjon av cysten mens to fikk interponert 
venegraft. Hos en pasient fant man en anatomisk struktur som strakte seg fra adventitia 
cysten inn i kneleddet. 

Konklusjon 
Ved claudikasjonsliknende belastningsbesvær og ankel/arm trykkindeks-reduksjon før eller 
etter belastning hos yngre individer bør adventitia cyste i a. poplitea vurderes som aktuell 
differensialdiagnose. 



"AKUTT KALDE, BLEKE FØTTER”; - IKKE ALLTID ARTERIELL 
SIRKULASJONSVIKT 

 
Brit Morken og Cari-Erik Slagsvold 

Sirkulasjonsfysiologisk avd., kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

 

Akutt, kald, smertefull ekstremitet med reduserte pulsasjoner distalt gir vanligvis mistanke 
om arteriell sirkulasjonssvikt. Imidlertid bør man spesielt hos yngre pasienter ta aktuelle 
differensialdiagnoser med i betraktning før invasive kontrastundersøkelser administreres. 

To unge kvinnelige pasienter henholdsvis 10 år (pas. 1) og 25 år (pas. 2) med 
sammenfallende sykehistorie er vurdert i løpet av de siste 6 mnd. Begge hadde akutt 
debuterende sykehistorie preget av unilateral nummenhet, kuldefornemmelse og direkte 
belastningsbesvær med klinisk blek, kald ekstremitet og redusert puls distalt. Ankel/arm 
indeks var sidelik og normal men begge hadde arteriesignal beskrevet med redusert 
amplitude. Før konsultasjon ved avdelingen var MRA utført hos pas. 1 og angiografi hos 
pas. 2. MRA viste hos pas. 1 en kaliberreduksjon på affiserte side. Hos pas. 2 viste 
angiografi forsinket blodgjennomstrømning i leggarteriene med manglende fremstilling 
av fotarterier. Ved nærmere anamnese hadde pas. 1 forut for symptomene pådratt seg et 
traume mot ekstremiteten og pas. 2 hadde i lengre tid hatt mindre vasospastiske 
symptomer. Pasientene ble ytterligere vurdert med ny måling av ankel/armtrykkindeks, 
tåtrykk, PVR i ankelnivå og på tå samt mikrovaskulær perfusjonsundersøkelse med laser 
Dopplerteknikk. Disse undersøkelsene viste normal arteriell tilførsel helt ut på 
digitalarterienivå, men pågående mikrovaskulær vasospasme. Videre utredning og 
oppfølging konkluderte med refleksdystrofi hos pasient 1 og perifer vasospasme med 
rheumatoid bakgrunn hos pasient 2. 

Sykehistoriene illustrerer enkelte poeng. Til tross for klinikk forenlig med akutt perifer 
arteriell sirkulasjonssvikt bør differensialdiagnoser primært vurderes hos yngre pasienter. 
Mest aktuelt er vasospasmer som f.eks. ved bindevevsykdommer, skiveprolaps eller 
refleksdystrofi. Autoimmun sykdom med arteritt og vaskulitter såvel som 
kompartmentsyndrom kan også illudere akutt arteriell sirkulasjonssvikt. Ved alle disse 
tilstandene vil ikke-invasive undersøkelser avdekke normale tilførende arterier med 
varierende grad av mikrovaskulær affeksjon. Kontrastundersøkelser kan derfor avventes 
med mindre arteriell perfusjon klart er endret for eksempel med redusert ankel/armtrykk 
indeks. 



FARGE-DUPLEX (FD) UNDERSØKELSE VED MISTANKE OM KRONISK 
INTESTINAL ISCHEMI. 
Slagsvold C-E 
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 
 
 
Såvel måltidsrelaterte som mere diffuse abdominal smerter kan indikere kronisk intestinal 
ischemi. Tilstanden er ofte vanskelig å diagnostisere og i ideelt ønsker man ytterligere 
indikasjon på arteriell genese før angiografi utføres. Farge Duplex (FD) undersøkelser 
kombinerer ikke-invasiv visualisering av arteriene med simultan registrering av 
blodstrømshastighet slik at hemodynamisk signifikante obstruksjoner kan identifiseres.  
 
FD er generelt akseptert til undersøkelse av arteriell sirkulasjon i underekstremitetene og 
til hodet mens visualisering av intestinalkar oppfattes som mere komplisert. Med senere 
utvikling innen ultralyd teknologi lar imidlertid abdominal aorta med sidegrener (truncus 
coeliacus, arteria mesenterica superior (AMS) og inferior (AMI)) seg fremstille såfremt 
scanneroperatør er rimelig erfaren og adekvat utstyr disponeres. B-mode bilde evt. med 
fargekoding av blodstrømmen benyttes kun til identifisering av korrekt arterie. All 
diagnostikk baseres på vurdering av endringer i Dopplerspectra. Blodstrømshastigheten i 
intestinal arteriene varierer med metabolsk aktivitet i tarmene hvor arteriemotstanden og 
blodstrømshastigheten endres i relasjon til måltid. Derfor må blodstrømshastigheten 
overstige 2 m/s i en intestinal arterie før den kan oppfattes som signifikant stenosert. FD 
målinger etter testmåltid har vist seg ikke å 
bedre diagnostisk treffsikkerhet.  

usivt resultat, 
nbefales videre angiografi. 

 

 
Konklusjon 
Ved mistanke om kronisk intestinal 
ischemi bør FD vurderes før ytterligere 
utredning. Dersom man ikke finner 
holdepunkter for arterielle obstruksjoner 
foreligger ikke indikasjon for videre 
utredning såfremt undersøkelsen er 
konklusiv. Ved påvisning av arterielle 
obstruksjoner evt. inkonkl
a
 
 































Hvorfor gradere carotisstenose?    
Angiografi i to plan har i lang tid vært regnet 
som gullstandard for utredning og gradering 
av aterosklerotisk sykdom i precerebrale kar. 
Utredning av disse pasientene er viktig fordi 
ca. 30% av pasientene med symptomgivende 
carotisstenose får apoplexia cerebri i den 
påfølgende 5-års perioden. Det var 
imidlertid først i begynnelsen av 1990-årene 
man fikk entydige beviser for at stenosegrad 
i seg selv er bestemmende for randomisering 
til adekvat terapi, kirurgi eller konservativ 
behandling (platehemmer eller antikoagula- 
sjon).  To studier, European Carotid Surgical 
Trial (ECST) og North American 
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 
(NASCET) har gitt svar på hvilken type 
profylakse som er best.  
 
Symptomgivende carotisstenoser som er 
trange (>70 % reduksjon i kardiameter) bør 
opereres dersom det ikke foreligger alvorlige 
kontraindikasjoner.  Ved mindre stenoser er 
medisinsk profylakse tilstrekkelig. På grunn 
av denne nye viten har pasientene krav på en 
pålitelig utredning. 
 
 
Areal vs. diameter 
En stenose kan uttrykkes som prosentvis 
reduksjon i tverrsnittsareal (%A) eller 
prosentvis reduksjon i diameteren (%D). Ut i 
fra geometribetraktninger kan det utledes at 
disse er forskjellig. Dette framkommer også 
i figuren. En diameterstenose på 50 % 
tilsvarer en arealstenose på 75 %, og en 
diameterstenose på 70 % tilsvarer en 
arealstenose på 90 % som indikert i figuren.   
 

 

Kritisk stenose 

Hva er en 70 % carotisstenose ? 
 

Einar Stranden 
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling 

Oslo Vaskulære Senter, Aker universitetssykehus, Oslo 
einar.stranden@medisin.uio.no 

Forsnevring av lumen i en arterie forårsaket 
av et atherosklerotisk plakk kan gi redusert 
trykk og blodføring distalt for obstruksjo- 
nen. Forsnevringen må imidlertid være 
betydelig før man får forandringer i hemo- 
dynamikk, siden arterier per se representerer 
liten motstand mot blodstrømmen. Studier på 
dyr og mennesker har vist at man må ha en 
tverrsnittsreduksjon på ca 90 % i aorta før 
det blir vesentlig reduksjon i trykk og blod- 
føring distalt for obstruksjonen. I mindre 
arterier, som f.eks. aa. iliaca, femoralis, 
carotis, og renalis varierer denne "kritiske 
stenose" (stenosegrad som gir reduksjon i 
trykk og blodføring) mellom 70 og 90 % 
tverrsnittreduksjon.  
 
 
ANGIOGRAFIKRITERIER 
 
ECST (E) vs. NASCET (N) 
Under gjennomgang av disse viktige 
referansestudiene ble det klart at det ble 
benyttet to forskjellige metoder for å 
bestemme prosentvis diameterstenose. I det 
europeiske studiet (E) ble restlumen uttrykt i 
prosent av diameteren i bulbus (se figuren 
under). I det nordamerikanske studiet (N) ble 
stenosen uttrykt som prosent restlumen i 
forhold til diameter i a. carotis interna distalt 
for stenosen. Ved N-metoden er det altså 
netto "strupning" som beregnes. Denne 
måten å beregne carotisstenose på skriver 
seg fra 1970-årene, da det var en rådende 
oppfatning at hemisfæriske symptomer kom 
på grunn av hemodynamisk signifikante 
(trykk- og blodstrømsbegrensende) stenoser. 
Metoden viser således bra korrelasjon med 
ikke-invasive målemetoder som baserer sitt 
måleprinsipp på hemodynamiske kriterier, 
som f.eks. okulo-pletysmografi og 
supraorbitaltest. Fordi bulbus har større 
diameter enn diameteren i distale a. carotis 
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interna vil N-metoden imidlertid 
underestimere graden av plakk i carotis 
bulbus.  For eksempel vil et plakk med 44 % 
reduksjon i diameter som uniformt fyller 
carotis bulbus gi omtrent samme indre 
diameter som distale a. carotis interna, og vil 
dermed ikke oppfattes som en stenose. 
 

 
 
 
Mens N-studiet underestimerer carotis plakk 
blir dette imidlertid bra beskrevet i E-studiet. 
En av svakhetene ved den europeiske måten 
å beregne plakk på ligger i bestemmelse av 
størrelsen av bulbus. Dette framkommer 
dårlig angiografisk, og kvantiteringen av 
denne blir ofte basert på gjetninger.  
 
Studier av carotis angiogrammer har vist at 
det er et relativt konstant forhold mellom 
carotis bulbus og carotis communis på ca. 
1,2 (1,19 ± 0,09). Da diameter av carotis 
communis er lett å fastslå på angiogrammet 
har man således en forbedret algoritme for 
bestemmelse av stenosegrad etter E-
metoden: 
E = 100 % - a/1,2CC x 100 %. 
 
En annen svakhet ved E-metoden framkom- 
mer når stenosen ikke er lokalisert til carotis 
bulbus. Siden E-prosedyren utrykker 
stenosediameter relatert til carotis bulbus vil 
stenosegraden da åpenbart bli feil. 
 
Disse forskjellene i angiografisk 
bestemmelse av stenosegrad, E vs. N, har 
blitt gjenstand for betydelig diskusjon i 
senere tid. I begge studiene var konklusjonen 

at pasientene profiterte på kirurgi når den 
symptomgivende stenosen er over 70 % 
diameter reduksjon. Man skulle da tro at 
studiene er entydige. Det er de ikke, for som 
nevnt over er det ikke samsvar mellom 
stenosegradbestemmelsen ved de to 
metodene. Som eksempel vil en 70 % 
stenose med E-metoden tilsvare en 45 % 
stenose med N-metoden. Motsatt vil en 70 % 
stenose med N-metoden tilsvare en E-verdi 
på 85 %.  Det er således klart at N-
populasjonen som profitterte på kirurgi 
gjennomgående hadde tykkere plakk i carotis 
enn E-populasjonen. Da det neppe er 
grunnlag for å anta at distribusjon av plakk i 
carotisområdet er forskjellig i USA og 
Europa vil man kunne anta at cut-off punkt 
for seleksjon til kirurgi ved N-metoden lå 
ved et lengre fremskredet sykdomsbilde. 
 
Det er ikke åpenbart hvilke metoder til 
angivelse av stenosegrad som er mest 
"korrekt". Det er grunn til å anta at disse to 
kulturene vil fortsette.  Det er derfor viktig å 
påse at prosedyrer for stenosegradbestem- 
melse harmoniseres ved multisenterstudier 
og at sammenligninger fra litteraturen foretas 
med forsiktighet. 
 
 
ULTRALYDKRITERIER 
 
Selv om en rekke metoder kan benyttes til 
undersøkelser av precerebrale kar, er det 
ultralydteknikker som benyttes mest ved 
stenosegradbestemmelse.    Selv om ultralyd 
skannere (dupleks og farge-dupleks) i de 
senere 10-15 har gjennomgått en stor 
forbedring både for vevsbilde og hastighets- 
måling, er det doppler-spekteret som gjen- 
nomgående benyttes i stenosegradbestem- 
melsen. Vevsbildet er ofte ufullstendig 
framstilt og lite egnet til nøyaktig framstil- 
ling av indre kardiameter. Dette gjelder 
spesielt når aterosklerotisk plakk er 
kalsifisert og skaper en slagskygge som 
skjuler underliggende strukturer. Under- 
søkelse med ultralyd kontrast bedrer disse 
forholdene.  
 



Karakteristisk for blodstrøm i en stenose er 
øket blodhastighet og tilstedeværelse av 
turbulens. Dette forhold vises i figuren 
under, der ultralyd doppler registrering fra 
en a. carotis interna viser A: normal hastig-
hetsprofil, B: moderat hastighetsøkning med 
spektralutfylning (tyder på turbulens), typisk 
for <50 % stenose, C: Betydelig hastighets-
økning og turbulens (neg. hast. i systolen), 
typisk for 60-80 % stenose og D: Sterkt 
forøket hastighet og turbulens, typisk for 
svært trang stenose. 
 

 
 

 
 
Etter ECST- og NASCET-studiene er det 
blitt større fokus på nøyaktig bestemmelse 
av stenosegrad med ultralydteknikker. Nye 
kriterier som er mer relevant i henhold til de 
to studiene er beskrevet. I disse kriteriene 
inngår som regel maksimal systolisk hastig- 
het (MSH) og ende-diastolisk hastighet 
(EDH), indikert i figuren under. Forskjellige 

prosedyrer for bruk av disse parametrene er 
angitt i tabellen under.    
  

 
 
 
Det er betydelig variasjon i grenseverdier 
for stenosegradbestemmelse i litteraturen. 
Dette kan skyldes både forskjeller i apparatur 
og i forskjellig tolkning av ultralydsignalet.  
 
En metode som synes lovende er beskrevet 
av Moneta og medarbeidere som ratio 
mellom MSH i stenosen og i a. carotis 
communis. Hvis dette forholdet er større enn 
4 så er stenosen over 70 % (N-stenose). 
 
På nåværende tidspunkt synes en 
kombinasjon av hastighetsdata gitt i tabellen 
under og identifisering/lokalisering av det 
stenotiske partiet med høyoppløselig ultralyd 
avbildning (helst farge-doppler) som det 
alternativ som gir best nøyaktighet. Pga. den 
store variasjonen i grenseverdier i litteraturen 
gjelder imidlertid at den som skal foreta 
undersøkelse av precerebrale kar laboratoriet 
må kontrollere sine funn med angiografidata 
før diagnostikken helt baseres på ultralyd-
undersøkelse. Egne referanseverdier MÅ 
etableres! 
 
Ved Aker universitetssykehus har carotis 
endarterektomi med få unntak vært utført på 
basis av  ultralydundersøkelse alene siden 
1990. Vi benytter relativt strenge hastighets-
kriterier for definisjon av 70 % stenose, 
MSH >2,7 m/s og EDH > 1,2 m/s. I tillegg 
foretar vi en tilleggsskanning dagen før 
inngrepet, bl.a. for å utelukke okklusjon i 
tiden før operasjonen. 
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Angiografi i to plan har i lang tid vært 
regnet som gullstandard for utredning og 
gradering av aterosklerotisk sykdom i 
precerebrale kar. Utredning av disse 
pasientene er viktig fordi ca. 30% av 
pasientene med symptomgivende carotis-
stenose får apoplexia cerebri i den 
påfølgende 5-års perioden. Det var 
imidlertid først i begynnelsen av 1990-
årene man fikk entydige beviser for at 
stenosegrad i seg selv er bestemmende for 
randomisering til adekvat terapi, kirurgi 
eller konservativ behandling (platehemmer 
eller antikoagulasjon).  To studier, 
European Carotid Surgical Trial (ECST)1 
og North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomy Trial (NASCET)2 har gitt 
klare svar på hvilken type profylakse som 
er best. Symptomgivende carotisstenoser 
som er trange (>70% reduksjon i kardia-
meter) bør opereres dersom det ikke fore-
ligger alvorlige kontraindikasjoner.  Ved 
mindre stenoser er medisinsk profylakse 
tilstrekkelig.  
 
I disse studiene ble angiografisk stenose-
grad i carotis interna eneste seleksjons-
kriterium. I en ettersanalyse av NASCET-
studiet fant man en høyere slagfrevens hos 
de av pasientene hvor man kunne påvise 
ulcerasjon ved stenosen enn hos de uten 
ulcerasjon. Andre studier som har benyttet  
ultralydteknikk for å karakterisere carotis 
plakk på asymptomatiske pasienter har vist 
at hypoekkoiske plakk (se tabell under) er 
assosiert med en øket risiko for hjerneslag. 
 
En rekke studier har gitt indikasjoner på at 
det er spesielle egenskaper ved ateroskle-
rotisk plakk i halspulsårene som er 
assosiert med øket risiko for hjerneslag. 
Disse egenskapene kan  hovedsaklig 
identifiseres og karakteriseres ublodig med 

ultralydteknikk. Det er en økende oppfat-
ning om at slike karakteristika kan påvirke 
indikasjonene for carotiskirurgi.  

Påvirker plakk morfologien indikasjonene for carotiskirurgi? 
 

Einar Stranden 
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling 

Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 
Kontakt einar.stranden@ioks.uio.no for å få en PDF-fil av dette abstraktet. 

 
Under gjennomgås endel oppfatninger hva 
angår karakterisering av plakk morfologi 
for carotisstenoser. Det er ennå ingen 
generell konsensus for graderingen av 
plakk morfologi; én inndeling i to hoved-
grupper er foreslått: 

1. Overflateegenskaper (glatt eller 
ulcerert plakk) 

2. Indre plakk struktur  
 
 
Overflateegenskaper 
 
Ulcerasjon  
Til tross for betydelig omtale i ultralyd-
litteraturen har man ingen generell enighet  
om hvordan denne egenskapen skal 
identifiseres eller beskrives. Ifølge Yao og 
medarbeidere3 defineres ulcerert plakk som 
et kompleks plakk som innehar varierende 
ekkogenisitet. Noen bruker patologi-
beskrivelse i samsvar med endarterektomi-
preparatet, for eksempel krater bredde og 
dybde mer enn 1 mm, eller tydelig over-
flate irregularitet med ”utstansnings”-
defekter. 

 

U 

Fig. 1. Carotis stenose med ulcerasjon (U). 
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Ultralydbildet i fig. 1 viser lengdesnitt av 
carotis interna avgangsstenose med ulcera-
sjon. Krater av denne type kan identifiseres 
ved hjelp av blodstrøms-informasjon 
(fargedoppler eller ”power-modus”). 
 
Manglende standardisering av definisjons-
kriterier vanskeliggjør sammenligning 
mellom studier, og det er stor forskjell i 
treffsikkerhet for ulcerasjon. O’Donnell og 
medarbeidere4 sammenlignet ultralyd og 
angiografi med endarterektomi-preparater 
fra 89 pasienter.  Mens angiografi bare 
fanget opp 16 av 27 ulcerasjoner (sens. 
59%) kunne man med B-mode scanning 
identifisere 24 av 27 (sens. 89 %). Andre 
finner gjennomgående lavere treffsikkerhet 
i deteksjon av ulcerasjon med ultralyd 
teknikk. O’Leary og medarbeidere5 finner 
kun 39 % samsvar mellom B-mode og 
operasjonspreparat (spesifisitet 72 %), 
mens Yao og medarbeidere finner noe 
bedre samsvar (46 %).  
 
I klassifisering av plakk ulcerasjon er det 
viktig å være klar over at denne er sub-
jektiv. I repeterte analyser av ultralydbilder 
foretatt av samme person fant O’Leary og 
medarbeidere.6 bra korrelasjon (kappa 
verdi 0,64).  Når man sammenlig-net 
tolkningene foretatt av to observatører falt 
imidlertid k-verdien til 0,11. 
 
Den kliniske betydningen av carotis plakk 
ulcerasjon er noe uklar idet det ikke er 
entydig enighet om dette i litteraturen. 
Noen studier viser assosiasjon mellom 
ulcerasjon og ipsilaterale symptomer eller 
lesjoner, mens andre ikke kan vise dette.  
Det er imidlertid en økende oppfatning om 
at slik assosiasjon foreligger. I en etterana-
lyse av 593 angiogrammer med uttalt 
stenose fra NASCET-studiet fant Streifler 
og medarbeidere7 ulcerasjon hos 34 % i 
gruppen randomisert til medisinsk behand- 
ling. Etter to års oppfølgning fikk man 
ikke-fatalt hjerneslag eller vaskulær død 
hos 30 % av de pasientene i denne gruppen 
som hadde plakk-ulcerasjon mens bare hos 

17 % der man ikke hadde påvist ulcera-
sjon (p<0,005).  
 
Fra de mange studiene som fokuserer på 
dette tema synes det som om tilstede-
værelse av carotis plakk ulcerasjon kan ha 
klinisk relevans. Man trenger imidlertid en 
konsensus om definisjoner og kriterier, 
samt studier som spesifikt fokuserer på  
effekten av carotis plakk ulcerasjon. 
 
 
Indre plakk struktur 
 
 Med utvikling av høyoppløselig ultralyd 
teknikk fikk man mulighet til å studere 
også sammensetningen av plakk, ikke bare 
overflaten, som ved angiografi. En av de 
tidlige klassifiseringene av carotis plakk 
morfologi ble gjort av Johnson og 
medarbeidere i 1985.8 De inndelte plakk i 
kalsifisert, tett (sterke ekkoer) og bløtt 
(svake ekkoer).  
 
I en videreutvikling av klassifiseringen ble 
plakk inndelt i to hovedgrupper: homogent 
og heterogent plakk. Homogent plakk ble 
definert som uniformt høy- eller medium-
nivå ekkoer. Histologisk bestod disse plak-
kene av fibrøst bindevev. Ekkogenisiteten 
øker med økende mengde collagen.  
Heterogent plakk ble definert som plakk 
med høy-, medium- eller lav-nivå ekkoer. 
Histologisk bestod disse av varierende 
mengder av intraplakk blødning, lipider, 
kolesterol og løs stroma. 
 
En videreutvikling av ble foreslått av 
Gray-Weale og medarbeidere9 og senere 
modifisert av Nicolaides’ gruppe.10 Fem 
plakktyper ble definert, beroende på grad 
av ekkogenisitet i B-mode ultralydbildet: 
 
Type 1 Hovedsaklig anekkoisk (mangler 

ekko), evt. med tynn ekkogen 
kappe 

Type 2 Hovedsaklig hypoekkoisk (lite 
ekko) med <50% områder med 
ekko 

Type 3 Hovedsaklig ekkogent med 
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<50% hypoekkoiske områder 
Type 4 Uniformt ekkogent (samsvarer 

med ”homogen”) 
Type 5 Plakk som ikke kan klassifiseres 

pga. forkalkning som skaper 
akkustisk slagskygge 

 
Studier har vist at ved stenoser >70 % 
mangler mer enn 2/3 av stenoser type 1 
den tynne ekkogene kappen som ofte 
dekker plakket. Man får da vansker med å 
identifisere plakket ved B-mode scanning. 
Det er derfor viktig at stenosegradsbestem-
melse foretas med fargedoppler (som bedre 
identifiserer grenseflaten mellom plakk og 
lumen) og/eller med spektral Doppler (som 
registrerer maksimal blodstrømshastighet i 
stenosen). 
 
Det viktig å være klar over at både homo-
gent og heterogent plakk kan inneholde 
kalk. Disse områdene identifiseres av høy 
ekkogenisitet med slagskygge i lydretnin-
gen slik at underliggende strukturer som 
regel skjules. 
 
Blødninger i plakket (”intraplaque 
hemorrhage”) forårsaker hypoekkoiske 
områder i ultralydbildet. Årsaken til blød-
ningene er ukjent; en av teoriene er ruptur 
av karveggens vasa vasorum. Blødningene 
kan gå opp mot lumen og gi rifter og 
ulcerasjoner og dermed trombedannelse. 
Tromben kan inkorporeres i karveggen og 
således gi trangere stenose, eller løsne og 
gi opphav til embolier. Det er idag bred 
enighet om at blødninger er vanlig i alle 
plakk, men insidensen er økt i de som er 
assosiert til ipsilaterale symptomer.  
 
Hypoekkoiske plakk kan også skyldes 
lipidansamling. Det er vanskelig utifra 
ultralydbildet å skille mellom blødning og 
lipider i pakket. Rent klinisk er dette 
antageligvis heller ikke så viktig fordi 
begge forholdene bidrar til å gjøre plakket 
ustabilt. 
 
 
 

Fig. 2A: 

 
 
Fig. 2B: 

 
 
Fig. 2C: 

 
 
Fig. 2D: 

 
 
Figur 2 A-D viser bilde av et symptomatisk 
carotis plakk. 2A viser ultralydbilde med 
en hypoekkoisk (E = echolucent) lesjon. 
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2B viser operasjonspreparatet med lipid-
ansamling (L) i plakket som vist i 2A. 2C 
er et histologisk lengdesnitt (elastochrome) 
med påvisning av lipid (pil), og 2D  viser 
et forstørret område med kolesterol-
krystaller i matrix (pil). Bildene er hentet 
fra Labs et al. 1992.11 
 
 
Steffen og medarbeidere12 fant at for alle 
stenoser i symptomatiske arterier var det en 
overvekt (67 %) av hypoekkoiske type 1 
og 2 lesjoner; hos pasienter uten symp-
tomer hadde majoriteten (86 %) ekkogen 
type 3 eller 4 plakk. Geroulakos et al.10 har 
bekreftet disse funnene for stenoser over 
70 %. I tillegg viste de med CT en øket 
insidens av hjerneinfarkt ipsilateralt til type 
1 plakk (36 %), sammenlignet med ipsi-
lateral infarkt ved type 2-4 plakk (14 %). 
Det er således grunn til å mistenke at den 
forskjellige insidens av hjerneinfarkt som 
er assosiert til de forskjellige ultralydmøn-
strene reflekterer en forskjellig insidens av 
carotis plakk ulcerasjon eller blødning. 
Denne mistanken ble bekreftet i et arbeide 
av Gray-Weale og medarbeidere.13 
 
I arbeidet av Johnson et al.8 nevnt over ble 
pasientene fulgt i 3 år. Hos disse hadde 40 
av 43 av de pasientene som initielt var 
asymptomatisk, hadde bløtt plakk og over 
75 % stenose blitt symptomatisk (Tabell). 
 
Type 
plakk 

Stenose 
(%) 

# 
pas. 

# 
TIAs

# 
Slag 

Kalsifisert >75 37 4 0 
 <75 53 0 0 
Tett (dense) >75 42 22 4 
 <75 76 5 0 
Soft >75 42 31 10 
 <75 47 7 3 
  
Motsatt hadde bare 4 av 37 pasienter med 
kalsifisert plakk og høygradig stenose 
utviklet ipsilaterale symptomer. 
 
 
 
 

Konklusjon 
 
Som nevnt innledningsvis er stenosegraden 
en risikofaktor for ipsilaterale symptomer 
og hjerneslag. Med det vi vet så langt 
synes denne å være uavhengig av plakk 
morfologi.  
 
Det er en økende forståelse for at plakk 
sammensetning spiller en rolle for utvik-
ling av symptomer. Man trenger imidlertid 
nye longitudinelle studier som konklusivt 
viser at heterogent plakk (type 1 og 2) 
innebærer en øket risiko for neurologiske 
symptomer og hjerneslag over tid, 
sammenlignet med homogene plakk (type 
3 og 4). Hvis dette entydig kan vises, vil 
pakkmorfologibestemmelse med ultralyd- 
teknikk få en unik rolle i å identifisere 
hvilke pasienter som faller inn under disse 
gruppene. Hvorvidt denne informasjonen 
vil få en rolle i seleksjonen til carotis 
intervensjon er ennå ukjent. For nåværende 
synes det imidlertid logisk å følge pasi-
enter med potensielt ustabilt, heterogent 
plakk mer nøye enn pasienter med homo-
gent (stabilt) plakk. 
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HVORLEDES UTREDE OG BEHANDLE SYMPTOMATISK OG ASYMPTOMATISK 
CAROTISSTENOSE 

 
Carl-Erik Slagsvold 

Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

Utredning 
Utredning av pasienter med symptomer på cerebral tromboemboli inkluderer foruten anamnese og 
klinisk undersøkelse også CT evt. MR, cardiologisk undersøkelse og hos selekterte pasienter 
hematologisk screening. Sentralt i denne utredningen inngår også undersøkelse av arteriene på halsen 
(a. carotis og a. vertebralis). Denne presentasjonen vil fortrinnsvis omhandle undersøkelser av 
ekstrakranielle halskar. 

Farge Duplex (FD) kombinerer avbildene ultralyd Doppler (B-mode) og to typer hastighetsregistrering 
(fargekoding og spektral analyse), slik at man både får et inntrykk av en arteries anatomiske forløp og 
strukturelle forandringer samtidig med en fysiologisk beskrivelse av blodstrømmen og evt. forandringer 
som obstruksjoner måtte forårsake. Vanligvis får man visualisert a. carotis communis avgangen på hø. 
side tilsvarende a. anonymadelingen, begge a. carotis communis forløp, bulbi samt a. interna og eksterna 
avganger og forløp bilateralt. A. vertebralis avganger lar seg visualisere med intervertebrale forløp av 
arteriene bilateralt helt opp til skallebasis. 

B-mode bildet gir hovedsakelig en anatomisk beskrivelse av arterieforløpene og har fortrinnsvis blitt 
brukt som "veikart". Imidlertid har teknisk utvikling forbedret avbildningen slik at strukturelle endringer 
i arterie veggen kan vurderes. Slike forandringer arter seg i tidlig stadie som intimafortykkelse, som er et 
vanlig funn uten betydning over en viss alder. Intimafortykkelsen kan etterhvert progrediere mot manifest 
plakkdannelse. Plakk i arteriene på halsen oppfattes som utrykk for en patologisk arteriosklerotisk prosess 
men har sannsynligvis i seg selv mindre betydning sammenliknet stenoseringsgraden en slik prosess fører 
til. Imidlertid har usikkerhet vedrørende betydningen av plakk i halsarterier bidratt til opprettelsen av 
internasjonale multicenter undersøkelser som tar sikte på å avdekke betydningen av plakkmorfologi. 
Det foreligger resultater som indikerer at såkalte "heterogene", "bløte" og "ulcererende" plakk har en 
større tendens til embolisering enn "homogene" plakk. 

Selve stenosegraderingen vurderes ved endringer i blodstrømmens hastighetsprofiler, hvilket er relatert til 
en stenose s arealreduksjon. Store internasjonale multicenter undersøkelser (ECST -European Carotid 
Study Trial og NASCET - North American Symptomatic Carotid Enarterectomy Trial) konkluderte at 
pasienter med trange carotisstenoser (diameterreduksjon over 70% vurdert angiografisk) ville profittere 
på operativ behandling. 

Studier har vist at komplikasjonsfrekvensen ved angiografi ligger omkring 2% (0.5% - 7%). Spesielt 
fordi carotis endarterectomi er en profylaktisk operasjon er det viktig å redusere 
komplikasjonsfrekvensen. I likhet med en rekke andre europeiske sentre har man derfor ved vår avdeling 
i lengre tid foretatt carotis endarterectomier vurdert preoperativt kun ved FD. Stenoser med diameter 
reduksjon over 70% identifiseres ved en topphastighet (V132*) i stenosen > 2.7 m/s og endediastolisk 
hastigheter (EDH) > 1.2 m/s. Dette tilsvarer en areal reduksjon på > 90%. 

Imidlertid må flere kriterier oppfylles for å kunne operere en stenose i a. carotis uten 
angiografi. Stenosens lengde må avdekkes, identifisert som en reduksjon av 



blodstrømshastighetene distalt for stenosen. Likeledes må man fa full oversikt over kontralaterale 
carotide forløp og begge a. vertebralis. Patologiske funn i kontralaterale a. carotis og bilateralt i a. 
vertebralis vil danne grunnlag for bruk av peroperativ carotis shunt. 

Enkelte ønsker kartlegging av potensielle intrakranielle arterieforandringer, men slike forandringer har 
liten inflytelese på indikasjonen for, og resultatene etter carotis endarterectomi. Ved carotis stenoser 
< 70% er det på sikt mulig at selve plakkmorfologien kan bidra til å identifisere hvilke stenoser som 
bør opereres. Det påpekes at skal man utføre carotis endarterectomier basert kun på FD-vurdering må 
det enkelte senter fastsette egne grenseverdier forenlig med 70% diameter reduksjon, gjerne etter 
sammenlignende studier mot angiografi. 

Stort sett vil man oppnå tilfredsstillende visualisering av ekstrakranielle kar med konvensjonell FD 
skanning. En FD undersøkelser av ekstrakranielle arterier kan dog være mislykkede til tross for 
avansert FD skanner og erfaren ultralyd operatør, grunnet kalsifiseringer, dyptliggende arterier, 
generelt redusert ultralydpenetrasjon o.l. Dersom pasienten har hatt sikre TIA-symptomer og ellers 
tilfredstilter operative kriterier, bør undersøkelse med ultralyd kontrastforsterkning vurderes. Ultralyd 
kontrastundersøkelser innebærer intravenøs injeksjon av mikropartikler i blodstrømmen som bedrer 
ultralyd refleksjonen og dermed intensiteten. 

Kirurgisk behandling 
Indikasjoner 
1. Pasienter med manifeste symptomer på cerebral tromboemboli og påvist stenose over 70% skal 
vurderes for operativ behandling. Generelt bør pasientene opereres i løpet av de 3 første månedene 
etter gjennomgått TIA. Også pasienter med RIND evt. minor stroke vurderes for kirurgisk 
behandling dersom allmenntilstanden ellers er god. Ved vår avdeling har vi satt en relativ aldersgrense 
på 75 år men dersom allmenntilstanden er god og biologisk alder syntes yngre enn den faktiske, 
vurderes operasjon også hos eldre pasienter. 
2. Foreløpig er det usikkert hvorvidt pasienter med asymptomatisk carotisstenose over 70% skal 
opereres. Internasjonale multicenter trials pågår for å belyse problemet (ACST -Asymptomatic 
Carotid Study Trial). Pasienter randomiseres foreløpig i henhold til dette studiet enten til 
asetylsalicylsyre (ASA) eller operativ behandling pluss ASA. 
3. Enkelte ikke-randomiserte studier indikerer at asymptomatiske pasienter med carotis stenose > 70% 
og kontralateral carotis okklusjon vil profittere på operativ behandling. Ved vår avdeling vurderes 
disse pasientene for operasjon. 
4. Pasienter med asymptomatisk carotisstenose >70% som skal gjennomgå "større" kirurgi (aorta 
aneurismer, coronar kirurgi o.l.) vurderes for operasjon. 

Operativ behandling 
Stort sett følger de fleste avdelinger samme prosedyrer vedrørende tilgang, blottlegging og 
endarterectomi av det stenotiske området i a. carotis. Det har tidligere vært uenighet hvorvidt carotis 
"patch" skulle anvendes men flere større studier har vist at dette reduserer frekvensen av 
recidivstenoser. Peroperativ monitorering av cerebral perfiisjon og bruk av peroperativ carotis shunt 
varierer. Enkelte baserer indikasjonen for carotis shunt på måling av stump trykk i den åpnede 
carotisarterien. Noen baserer seg på endringer i andre cerebrale monitoreringmetoder (EEG, 
transkraniell Doppler o.l.) ved avklemming av a. carotis, noen bruker alltid carotis shunt uten 
monitorering og noen bruker aldrig carotis shunt. Hvorvidt carotis shunt skal anvendes vil være 
avhengig av de andre ekstrakranielle arteriene samt hvor intakt circulus Willisi er. 



Konklusjon 
Det foreligger god dokumentasjon på effekten av carotis endarterectomi hos pasienter med 
symptomgivende stenose i a. carotis over 70%. For få pasienter henvises til operativ vurdering. De 
fleste pasienter med trange stenoser i a. carotis kan opereres direkte på FD funn uten forutgående 
angiografi. 



Doppler ultralyd som eneste preoperative undersøkelse? 
Kvalitetssikring? Når er det tilstrekkelig? 

 
Carl-Erik Slagsvold Avd. for Sirkulasjonsfysiologi, Kirurgisk Klinikk, Aker 

Universitetssykehus HF, Oslo 

Til tross for et relativt enkelt anatomisk a. carotis forløp med oversiktlig hemodynamikk foreligger 
fremdeles en rekke uavklarte spørsmål vedrørende utredning og behandling av obstruksjoner i dette 
gebetet. Hvordan en carotis stenose skal graderes, hvilken metode og dernest hvilke parametere man 
skal anvende, diskuteres. Medikamentelt drøftes beste regime og operativt er det uenighet om bruk av 
shunt og patch, betydningen av intrakranielle forandringer, tidspunkt for operasjon, betydningen av 
plakkmorfologi, operasjon av asymptomatiske stenoser o.l. 

Imidlertid er det generell enighet om at trange a. carotis stenoser skal opereres. Tradisjonelt er 
angiografi oppfattet som "gullstandard" ved estimering av carotis stenoser. Hvordan man definerer 
trang carotis stenose er dog usikkert. Det finnes diverse angiografiske metoder: 
1. Måling av indre stenosediameter mot presumptive ytre kardiameter i samme nivå, som utført i 

European Carotid Surgery Trial (ECST) 
2. Måling av indre stenosediameter mot a. carotis interna (ACI) diameter lengre distalt, som i North 

American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) 
3. Måling av indre stenosediameter mot bulbus eller a. carotis communis (ACC) diameter 

proksimalt, som i Common Carotid (CC) metoden 
4. Beregning av en såkalt Carotis Stenose Index som baserer seg på et kjent anatomisk forhold 

mellom ACC og ACI, hvor den normale forventede ACI diameteren beregnes ut fra ACC og 
sees i forhold til stenose diameteren 

5. Direkte visualisering ("eyeballing") og estimering av stenosen uten direkte måling 

Angiograflsk stenoseestimering relaterer seg til diameter men ved måling gir disse metodene 
forskjellig resultat f. eks. vil en stenose bedømt til 50% ved ECST metoden tilsvare en ca. 10% 
stenose målt ved NASCET metoden. Den mest representative måten å estimere stenoser angiograflsk 
er man uenige om men det hersker enighet om at 70% diameter stenoser målt med ESCT kriterier 
(tilsvarende ca. 50% diameter stenoser målt med NASCET kriterier), er akseptert som indikasjon for 
kirurgi ved tromboemboliske symptomer (Cochrane review). I klinisk praksis er det imidlertid 
fremdeles vanlig med direkte visualisering ("eyeballing"). 

Ved carotis angiografi vil man få en anatomisk fremstilling og gradering av stenosen. Imidlertid er 
det ikke sannsynlig at det er stenosegraden i seg selv som forårsaker embolisering men den 
påvirkningen den har lokalt på hemodynamikk med hastighetsøkning, turbulens og evt. 
blodstømsreduksjon. Fremdeles er man usikker på hva plakkmorfologi betyr selv om flere rapporter 
viser øket fare for embolier ved bløte plakk. Primært fordi studier har vist at komplikasjonsfrekvensen 
ved angiografi ligger omkring 2% (0.5% - 7%) har man prøvet ut alternative ikke-invasive 
undersøkelsesmetoder hvor farge duplex (FD) skanning er en etablert teknikk. Farge duplex-skanning 
kombinerer avbildene ultralyd (B-mode) med hastighetsregistreringer av blodstrømmen. Diverse 
parametere er vurdert: 
1. Topphastighet ("peak systolic velocity"- PSV) og ende-diastolisk hastighet ("end-diastolic 

velocity" - ED V) i stenosen 
2. Topphastighet i ACI mot topphastighet i ACC (ACI /ACC) 
3. Arealreduksj on målt fra B-mode bildet 
4. Arealreduksjon basert både på fargekoding av hastighetene (colour flow) og 

intensitetsregistreringer av blodstrømmen (power Doppler") 



Foruten vurdering av en carotis stenoses hemodynamiske betydning kan FD-skanning også 
bedømme plakk morfologi. 

Fordi det er en relasjon mellom stenosegraden og lokal hastighetsøkning er måling av PSV og EDV 
de to parameterne som vanligvis legges til grunn ved stenosegradering. Diverse studier har forsøkt å 
etablere sikre verdier forenlig med forskjellige grader av stenose men anbefalte hastigheter spriker 
betraktelig og varierer fra henholdsvis PSV på 1.2 og EDV på 1.0 m/s til PSV på 2.6 m/s og EDV 
på 1.5 m/s for å identifisere en stenose på over 70% . Årsakene til diskrepansen i verdier i de 
forskjellige studiene tilskrives ultralyd skanner og skanner-operatør, men også forhold som 
forskjellige definisjoner på signifikant stenose kan spille inn. 

Med såvidt sprikende verdier kan det lett stilles spørsmål ved kvalitetssikring av resultatene. Til tross 
for sprikende grenseverdier er det imidlertid tilfredsstillende overensstemmelse i sensitivitet og 
spesifisitet ved FD-undersøkelsene i hoveddelen av publiserte arbeider og det samlede antall 
pasienter inkludert i sammenlikning av carotis angiografi og FD utgjør flere tusen med relativt 
entydig resultat: carotis stenoser kan estimeres og opereres uten angiografi. Visse krav må dog være 
oppfylt. Det enkelte senter må selv initialt etablere egne referanseverdier i sammenlikning med 
angiografi i en periode og videre praksis bør kvalitetssikres f.eks. av peroperative funn mot 
preoperative FD resultat. Videre bør stenoser som beregnes til mellom 50 og 70% vurderes 
undersøkt videre enten med MRA eller carotis angiografi fordi studier har vist en tendens til 
underestimering av stenoser nær 70%. Selv om den absolutte majoriteten av publikasjoner anbefaler 
carotis endarterectomi etter FD-skanning alene er det publisert studier hvor FD oppfattes som en 
screeningmetode og man anbefaler preoperativ vurdering enten med MRA eller angiografi. 

Diverse forsøk på arealberegninger av en stenose ved FD har vært utprøvd men foreløpig har ikke 
disse metodene oppnådd generell anerkjennelse. 

Foruten fastsettelse av egne FD grenseverdier for 70% diameter stenose (ECST) må flere kriterier 
oppfylles for å kunne operere en stenose i a. carotis uten angiografi. Stenosens lengde og øvre 
avgrensing må avdekkes, identifisert som en reduksjon av blodstrømshastighetene distalt for 
stenosen. Likeledes må man fa full oversikt over kontralaterale a. carotis forløp og begge a. 
vertebralis. Patologiske funn i kontralaterale a. carotis og bilateralt i a. vertebralis vil danne grunnlag 
for bruk av peroperativ carotis shunt. 

Enkelte ønsker kartlegging av potensielle intrakranielle arterieforandringer, men slike 
forandringer har liten innflytelse på indikasjonen for, og resultatene etter carotis endarterectomi. 
Dog finnes det studier som viser at den økede risikoen som intrakranielle forandringer 
representerer i medikamentelt behandlede pasienter øker fordelen av carotis endarterectomi selv 
med moderate stenoser (under 70%). 

Stort sett vil man oppnå tilfredsstillende visualisering av ekstrakranielle kar med konvensjonell FD 
skanning. FD undersøkelser av ekstrakranielle arterier kan dog være mislykkede til tross for avansert 
FD skanner og erfaren ultralydoperatør, grunnet kalsifiseringer, dyptliggende arterier, generelt redusert 
ultralydpenetrasjon o.l. Viktigheten av erfaren skanneroperatør påpekes slik at undersøkelser ikke 
bedømmes som tilfredsstillende med mindre full visualisering er oppnådd. Ved ufullstendige FD-
undersøkelser bør henvisning til MRA eller angiografi vurderes, dersom pasienten har hatt sikre TIA-
symptomer og operasjon ikke er kontraindisert. Alternativt kan ultralydkontrast med ny FD-skanning 
overveies. 



Konklusjon 
Trange ACI stenoser (tilsvarende angiografisk ECST 70%, NACSET 50%) kan opereres på FD 
kriterier. Imidlertid foreligger ingen etablerte grenseverdier forenlig med 70% ACI stenose. Carotis 
TEA direkte på FD krever derfor etablering av egne grenseverdier, validering og pågående 
kvalitetskontroll. 



RUTINE PRE-OPERATIV ANGIOGRAFI ER UNØDVENDIG FØR CAROTIS KIRURGI 
 

C-E Slagsvold 
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

Store multisenterundersøkelser har vist at alle pasienter med symptomer på tromboembolisk 
cerebrovasculær problematikk (TIA, RIND) og trange carotis stenoser (> 70% diameter reduksjon) vil 
profittere på operativ behandling med trombendarterectomi (TEA). Det er umulig å vurdere klinisk 
hvorvidt en pasient har carotis stenose og evt. hvor trang en slik stenose er. Derfor skal alle pasienter 
med adekvate symptomer henvises til ytterligere vurdering. 

Angiografi har representert en "gull standard" i mange år men studier har vist at 
komplikasjonsfrekvensen ved angiografi ligger omkring 2% (0.5% - 7%). Spesielt fordi carotis TEA er 
en profylaktisk operasjon er det viktig å redusere komplikasjonsfrekvensen. 

Farge duplex (FD) scanning har i mange år vært benyttet i preoperativ utredning av pasienter med 
symptomer på cerebral tromboemboli. Initialt ble FD anvendt til screening for å selektere pasienter som 
skulle henvises til preoperativ angiografi. Den tekniske utviklingen og erfaring har etterhvert gjort FD 
visualiseringen av halsarteriene så detaljert og sikker at FD nå kan erstatte angiografi i den preoperative 
vurderingen av carotis stenoser. Denne innfallsvinkelen har bred generell internasjonal oppslutning (1, 
2, 4, 5, 7-11, 14), selv om enkelte fremdeles uttrykker skepsis (3, 6). Blant innvendingene som er 
diskutert er ønsket om angiografisk kartlegging av potensielle intrakranielle arterieforandringer. Slike 
forandringer synes imidlertid å ha liten innflytelsen på indikasjonen for, og resultatene etter carotis 
endarterectomi (4, 12, 13). Det påpekes dog at skal man utføre carotis endarterectomier basert kun på 
FD vurdering må det enkelte senter fastsette egne grenseverdier for stenose forenlig med 70% 
diameter reduksjon, etter sammenlignende studier mot angiografi. 

Farge Duplex (FD) kombinerer avbildene ultralyd Doppler (B-mode) og to typer hastighetsregistrering 
(fargekoding og spektral analyse), slik at man både får et inntrykk av en arteries anatomiske forløp og 
strukturelle forandringer samtidig med en fysiologisk beskrivelse av blodstrømmen og evt. forandringer 
som obstruksjoner måtte forårsake. Vanligvis får man visualisert a. carotis communis avgangen på hø. 
side tilsvarende a. anonymadelingen, begge a. carotis communis forløp, bulbi samt a. interna og eksterna 
avganger og forløp bilateralt. A. vertebralis avganger lar seg visualisere med intervertebrale forløp av 
arteriene bilateralt helt opp til skallebasis. 

Flere kriterier må være oppfylt før pasienter kan opereres uten angiografi. For det første kreves en 
erfaren scanneroperatør og en god FD maskin. Selve stenosegraderingen baseres på 
hastighetsregistreringene. Ved Aker sykehus har vi siden 1990 operert pasienter uten angiografi hvor 
stenoser med diameter reduksjon over 70% identifiseres ved en topphastighet (V™*) i stenosen > 3.0 m/s 
og endediastolisk hastigheter (EDH) > 1.2 m/s. Dette tilsvarer en areal reduksjon på > 90%. I tillegg må 
stenosens lengde må avdekkes, identifisert som en reduksjon av blodstrømmshastighetene distalt for 
stenosen. Likeledes må man fa full oversikt over kontralaterale carotide forløp og begge a. vertebralis. 
Patologiske funn i kontralaterale a. carotis og bilateralt i a. vertebralis vil danne grunnlag for bruk av 
peroperativ carotis shunt. Ved carotis stenoser < 70% er det på sikt mulig at selve plakkmorfologien 
kan bidra til å identifisere hvilke stenoser som bør opereres. 



Stort sett vil man oppnå tilfredsstillende visualisering av ekstrakranielle kar med konvensjonell FD 
skanning. En FD undersøkelse av ekstrakranielle arterier kan dog være mislykkede til tross for avansert 
FD skanner og erfaren ultralydoperatør, grunnet kalsifiseringer, dyptliggende arterier, generelt redusert 
ultralydpenetrasjon o.l. Dersom pasienten har hatt sikre TIA-symptomer og ellers tilfredsstiller 
operative kriterier, bør undersøkelse med ultralyd kontrastforsterkning vurderes. Ultralyd 
kontrastundersøkelser innebærer intravenøs injeksjon av mikropartikler i blodstrømmen som bedrer 
ultralyd refleksjonen og dermed intensiteten. Til tross for ultralyd kontrast forsterkning av FD 
undersøkelsen vil tilfelle påtreffes der man allikevel ikke oppnår adekvat visualisering av halsarteriene. 
I slike tilfelle er angiografi aktuelt dersom stenose mistenkes men ikke bekreftes ved FD scanning. Hvor 
mange pasienter man ikke far visualisert tilstrekelig ved FD er avhengig av scanneroperatørs erfaring 
og tildels teknisk utstyr men er rapportert å variere mellom 30% (7) og 2% (2). I vår erfaring utgjør den 
prosentvise andelen inadekvat visualisering 8 -10% men reduseres til 2 - 3% med ultralyd kontrast 
forsterkning. 

Den diagnostiske verdien av andre utredningsmetoder som MRA har vært vurdert men påvirker ikke 
beslutningsprossessen i vesentlig grad og er sjeldent indisert (7). Dog kan MRA være aktuelt der man 
mis'tenker disseksjon i a. carotis og ønsker funnet bekreftet. 

Konklusjon 
I internasjonal litteratur er det generelt akseptert og veldokumentert at TEA i ekstrakranielle carotis 
arterier kan opereres basert på FD uten angiografi (1, 2, 4, 5, 7-11, 14). Denne praksis syntes foreløpig 
ikke anvendt i Norge. Årsaksforholdene kan være mange. Imidlertid bør sentere som opererer stenoser i 
a. carotis tilstrebe å etablere et adekvat preoperativt FD tilbud med seleksjon av de fa pasientene som 
trenger henvisning til angiografi. Det er imidlertid viktig at det enkelte senter selv definerer FD kriterier 
forenlig med stenose som skal opereres, ved sammenlignende undersøkelser mot angiografi. 
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INDICATIONS FOR ULTRASOUND CONTRAST ENHANCEMENT 
DURING COLOUR DUPLEX (CD) SCANNING OF EXTRACRANIAL 
CAROTID AND VERTEBRAL ARTERIES. 
 

Carl-Erik Slagsvold 
Dept. of Vascular Diagnosis and Research, Surg. Clin., Aker Univ. Hospital, Oslo 

Results following two large international multicenter trials recommends endarterectomy of stenosis > 
70% in the carotid arteries of patients with manifest TIA symptoms, providing the combined 
complications for a given institution following patient assessment and surgery remains low. 
However, complications caused by angiography of the precerebral arteries alone are reported to vary 
between 1% and 7%. Colour Duplex (CD) scanning combines anatomical visualisation with blood 
velocity measurements. The method has in many institutions replaced angiography in the preoperative 
assessment of stenosis in the carotid arteries, thus practically eliminating complications related to 
patient assessment. 

However, some examinations of the extracranial carotid and vertebral arteries may be 
unsuccessful despite experienced scanner operators and advanced CD machines. Intensifying 
the backscattered ultrasound signal from the bloodstream may potentially overcome the causes 
of a failed CD investigation. Ultrasound contrast agents are based oni.v. injection of 
microparticles increasing the ultrasound reflection and thereby the intensity, thus improving 
visualisation. Several commercially available compounds exist. In order to study the benefits 
of ultrasound contrast enhancement approximately 1000 patients underwent a standard colour 
Duplex in our institution of which 80 had a failed examinations and subsequently were 

® 
reinvestigated during injection of a galactose-based ultrasound contrast (Levovist , Schering 
AG). 

Failed examinations primarily are related to patient specific characteristics as arterial calcifications, 
obese short necks with deep lying vessels, high carotid bifurcation's and sometimes generally poor 
ultrasound penetration caused by non-specific structural tissue variations. In some subjects carotid 
occlusion or ulceration may be suspected or exact degree of stenosis is difficult to established. In 
most of these cases ultrasound contrast enhancement will improve the diagnostic accuracy. 
However, despite the use of ultrasound contrast extensive calcification and heterogeneous carotid 
wall components may still deflect or absorb the ultrasound waves to such an extent as to obscure the 
velocity measurements. It should however, be noted that studies have demonstrated a significant 
number of carotid stenosis > 70% following ultrasound contrast enhanced CD scan, qualifying for 
operative assessment. These carotid stenosis would otherwise have remained undetected. Though the 
CD diagnosis of a carotid occlusion generally is improved following contrast injection, the blood 
velocity through a very tight and long stenosis may be so low that even following contrast 
enhancement the artery may appear occluded. A false positive diagnosis of an occlusion still remains 
a possible pitfall despite contrast enhancement of the CD scan. On the other hand, several examples 
exist where carotid occlusion is suspected but the artery is found open following contrast injection 
during the CD investigation. 

Preoperative CD examination prior to carotid endarterectomies requires full visualisation of the 
vertebral arteries which are assessed for blood velocity direction and occlusion. A vertebral artery 
occlusion may indicate the necessity for peroperative carotid shunting. Frequently the vertebral arteries 
are difficult to visualise and the lack of blood velocity signals 



does not to the same extent as in the carotid arteries, imply occlusion. Ultrasound contrast enhanced 
CD scan will in many cases reveal open carotid arteries where signals during conventional CD 
scanning not have been detected. Subsequently the need for further angiographic examinations 
may be eliminated. 

In most patients conventional CD imaging will provide adequate visualisation of the carotid arteries. 
However, in cases with manifest TIA symptoms and an unsuccessful CD scan, ultrasound contrast 
enhancement should be considered since it may alter clinical decision making. Carotid stenosis > 
70% accessible for endarterectomy may be demonstrated and suspected carotid occlusions may be 
found open. Potentially 5-10% of subjects with thrombo-embolic cerebral symptoms and no 
operative contraindications may require an ultrasound contrast enhanced CD scan for full 
visualisation of the extracranial carotid and vertebral arteries. 



DISSEKSJON AV ARTERIA CAROTIS 
 

C-E Slagsvold, Kristin Kardel 
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Aker sykehus, Oslo 

Disseksjon av arteria carotis er en relativt sjelden tilstand men kan oppstå hos yngre mennesker 
(< 50 år), vanligvis i forbindelse med traumer men også spontant. Pasienten kan presentere 
varierende symptomer inkluderende hodepine, TLA, smerter i ipsilaterale ansiktshalvdel evt. 
Horner's syndrom. Kongenitte forandringer i media, Marfan's syndrom, cystisk media nekrose, 
migrene og fibromuskulær dysplasi er assosiert med tilstanden. 

Vi har i løpet av de 6 siste mnd. hatt 3 pasienter fra 38 - 44 år med varierende 
cerebrovasculære symptomer henvist til farge duplex (FD) undersøkelse med spørsmål om a. 
carotis stenose. Hos pasient 1 fant man dobbeltlumen i a. carotis interna (a.c.i.) med 
blodstrømsreversering i det ene løpet, hvor man konkluderte med disseksjon. Hos pasient 2 ble 
det påvist patologiske signaler i a.c.i. forløpet og man mistenkte disseksjon. Hos pasient 3 var det 
normal a.c.i. avgang men mistanke om okklusjon lengre distalt, forenlig med distal i.ca. 
disseksjon. Alle pasientene ble undersøkt med MRA som bekreftet disseksjon. 

Man må imidlertid være klar over andre forhold som kan mistolkes som carotis disseksjon 
blant annet flowreversering som er en normal variant hvor blodstrømmen reverseres nær 
arterieveggen helt lokalt i carotisbulbus. Også knekkdannelser på a.c.i. (carotis kinck) kan 
illudere disseksjon. Hos en pasient mistenkte man dobbeltlumen ved første FD undersøkelse men 
MRA kunne ikke verifisere fonnet og ble oppfattet som normal. Pasienten ble reskannet, hvor 
utalt distal knekkdannelse med stenosering ble mistenkt, hvilket angiografi bekreftet. 

De 3 pasientene med disseksjon i a.c.i. ble heparinisert i akutt forløpet og fikk senere Abyl-E i 3 
mnd. Varierende nevrologiske sequele persisterer men ved senere kontroll av carotis arteriene er 
både blodstrømsprofiler og veggforandringer normalisert og okklusjonen hos pasient 3 er 
rekanalisert. 

Konklusjon 
Ved cerebrovasculære symptomer hos yngre pasienter kan disseksjon i a. carotis være en aktuell 
differensialdiagnose som bør tas med i betraktningen. FD skanning anbefales som primær-
undersøkelse. Ved uklare fonn eller mistanke om disseksjon i a. carotis bør pasienten 
henvises videre, i første omgang til MRA. 
 
 



Tips for karkirurger uten sirkulasjonslaboratorium 
Carl-Erik Slagsvold  
Sirkulasjonsfysiologisk avd., Oslo Vaskulære Senter, Kirurgisk klinikk, Aker 
universitetssykehus HF, Oslo 
 
De fleste pasienter som skal vurderes karkirurgisk er enten henvist for perifer arteriell 
sirkulasjonssvikt eller venøs insuffisiens. Imidlertid vil man også få henvist mer spesielle 
problemer som mikrosirkulasjonsforstyrrelser, ødemer i over- og underekstremiteter, 
belastningssmerter av ukjent årsak, vaskulære anomalier, sår med potensiell sirkulatorisk 
årsak o.l. For å kunne ivareta disse pasientene tilfredsstillende kreves først og fremst 
adekvate kliniske kunnskaper i forhold til symptomer, diagnostikk og 
behandlingsalternativer. Imidlertid vil sirkulasjonsmålinger kunne lette diagnostikken.  
 
Det finnes svært mange forskjellige metoder til å evaluere blodsirkulasjonen. Felles for alle 
er nødvendigheten av å kjenne til den enkelte metodes begrensinger og feilkilder. Et visst 
minimum av supplerende sirkulasjonsmålinger bør inngå i et karkirurgisk armamentarium.  
 
Et enkelt ultralyd doppler apparat må regnes som minste krav ved karkirurgisk aktivitet. I 
arteriell utredning anvendes metoden hovedsakelig til vurdering av ankel-arm indeks 
(AAI). En potensiell feilkilde med overestimering av AAI kan oppstå ved mediasklerose og 
inkompressible arterier som hos diabetikere. Slike problemer bør mistenkes ved AAI over 
1,4. Den arterielle sirkulasjonen er ikke nødvendigvis obstruert til tross for 
inkompressibilitet. Imidlertid vil også selve hastighetsprofilene målt med ultralyd doppler i 
en enkeltstående arterie indikere perfusjonen og bør registreres. Dersom arterien er 
normalperfundert vil hastighetsprofilene fremstå enten bi- eller trifasiske mens profilene 
blir dempede og monofasiske ved obstruksjoner. I enkelte tilfelle kan man ha problemer 
med å få frem signaler i a. tibialis posterior eller dorsalis perdis. Fremre arterie bue målt 
mellom 1. og 2. tå vil i slike tilfelle kunne representere et alternativ. Ved spørsmål om 
perifer arteriell embolisering kan man komme nærmere diagnosen ved å evaluere 
blodsirkulasjonen i digitalarteriene på fingre og tær. Har man åpne digitarterier helt ut mot 
pulpa er sannsynligheten for embolier liten til tross for evt. digital misfarving og sår. 
Dersom det foreligger kristisk iskemi er det absolutt arterietrykk og ikke AAI som 
vurderes. Absoluttrykket indikerer bedre hvor truet ekstremiteten er og bør ligge over 50 
mm Hg.  
 
AAI over eller lik 1 ekskluderer ikke perifer arteriell sirkulasjonssvikt. Belastningstester i 
form av tredemølle, knebøyinger eller trappegang med registrering av AAI i etterkant må 
utføres. Tidvis kan det forekomme diskrepans mellom oppgitt og klinisk mistenkt 
gangavstand. Tur i sykehuskorridor med oppmålt lengde anbefales. Dette gir et godt klinisk 
inntrykk av pasientens funksjon, ofte bedre enn ved tredemølle hvor mange pasienter 
hemmes av ustøhet.  
 
Puls –volum registreringer (PVR) baseres på et pletysmografisk prinsipp som innebærer 
måling av volum endringer, vanligvis via mansjetter inflatert med et gitt luftvolum. 
Applisert på en ekstremitet vil mansjetten registrere den samlede volumendringen 
forårsaket av alle pulsslagene under mansjetten som tilsvarer arteriell perfusjon i dette 
nivået. PVR benyttes spesielt hos pasienter med diabetes, hvor mediasklerose i 



arterieveggen kan gjøre disse inkompresible og dermed gjøre AAI målinger upålitelige. 
PVR er også en meget nyttig metode ved diskrepans mellom en pasients symptomer og 
kliniske funn. For eksempel kan en pasient ha lav eller ikke målbar AAI men likevel lang 
klaudikasjonsavstand, som følge av god kollateralisering. Dette vil reflekteres i gode 
pulsvolumutslag mer i samsvar med symptomene. AAI estimerer trykk i enkeltarterier som 
kan være okkluderte mens PVR gir et inntrykk av totalperfusjon inkludert kollateraler. PVR 
gir som ved arterielle trykkmålinger mulighet for segmentale vurderinger av sirkulasjonen i 
en ekstremitet (tå, forfot, ankel, legg, lår). 
 
Farge dupleks skanning (FDS) er i dag tilgjengelig ved de fleste sykehus og bør inngå i det 
diagnostiske karkirurgiske armamentarium. Metoden er til dels skanner- og brukeravhengig 
men diagnostisk verdi øker med praksis. Initialt kan FDS anvendes ved enklere 
problemstillinger som påvisning av arterielle bypassokklusjoner og aneurismer. Med 
økende kyndighet bør arterielle obstruksjoner kunne påvises og videre behandling eller 
utredning skreddersys i forhold til FDS funn. Fokus bør imidlertid til å begynne med rettes 
inn på å tilegne seg erfaring og se metoden som en naturlig del av den polikliniske 
karkirurgiske utredningen.  
 
Så vel enkel ultralyd doppler som FDS er nyttig ved utredning av venøs insuffisiens. Enkel 
ultralyd doppler egner seg best til å vurdere hvorvidt refluks foreligger eller ikke, men fordi 
man verken kan se venene som ved FDS eller vet hvilken dybde man måler på gir 
målingene mer en indikasjon på venøs insuffisiens. FDS både visualiserer aktuelle vener 
inkludert varicositeter og estimerer refluks. Metoden er svært nyttig selv ved 
førstegangshenviste varicer. Venøs anatomi kan variere betraktelig og FDS vil bidra til 
enklere preoperativ varicemerking så vel som identifisering av innmunninger i dype vener 
og dermed peroperativ snittføring.  
 
Det finnes en rekke andre sikulasjonsfysiologiske målemetoder til vurdering av arterier, 
vener, mikrosirkulasjon og transkapillær veskebalanse. Mange av disse er svært nyttige 
men krever så vel kompetanse som interesse. Utvilsomt burde flere av disse anvendes i den 
karkirurgiske hverdag men praksis har vist at slik aktivitet henlegges til spesielt interesserte 
miljø.   
 



Oppbygging av sirkulasjonsfysiologiske laboratorier ved 
forskjellige sykehuskategorier 

Einar Stranden 
Sirkulasjonsfysiologisk avd., 

Kir. klin., Aker universitetssykehus 

Karlaboratorier har etter hvert inntatt en stadig mer sentral rolle i utredning av sirkulasjons-
forstyrrelser. Enkelte hevder sågar at de fleste pasienter med karlidelser bør undersøkes ved et 
karlaboratorium før invasive prosedyrer startes (1). 

Hva er et sirkulasjonsfysiologisk laboratorium? Dette kan defineres som et sted hvor man 
objektivt kan utrede følgende tilstander: 

♦ Arteriell insuffisiens i underekstremitetene. 
♦ Ekstrakraniell arteriell sykdom. 
♦ Venøs karsykdom, både i relasjon til venøs insuffisiens og dyp venøs trombose. 
♦ Mikrosirkulasjonsforstyrrelser. 
♦ Kompresjons-syndrom. 
♦ Ødemer av forskjellige årsaker. 
♦ Vaskulære malformasjoner. 

For å møte dette ønsket har vi inkludert et armamentarium av målemetoder, som farge duplex 
scannere, kontinuerlig- og pulset ultralyd Doppler apparater, forskjellige typer pletysmografer, 
laser Doppler apparater, kapiliær-mikroskopiutstyr, diverse trykkmonitorer, oksygentensjons-
måler og spesialutstyr for undersøkelse av transkapilære væskebalanse. 

Ikke alle disse metodene er obligat for alle karlaboratorier. Sentralt for valg av metoder er 
hvilken funksjon laboratoriet skal dekke. Ett kriterium kan for eksempel være om man foretar 
karkirurgiske inngrep ved et sykehus. Dette krever utrednings- og oppfølgnings-muligheter 
som går lengre enn det som er nødvendig ved et sykehus som ikke har denne aktiviteten. Dette 
kriterium er kanskje viktigere for oppbyggingen av et karlaboratorium enn hvilken kategori 
sykehuset tilhører. 

Like viktig som anskaffelse av måleapparater er oppbygging av kompetanse til å benytte 
utstyret. I Norge har man hatt liten formell tradisjon med oppbygging og drift av 
karlaboratorier. For en stor del har sådan aktivitet vært basert på spesialinteresse hos 
karkirurger eller indremedisinere, og vi har også sett at slik service har fallert der lokale 
ildsjeler har sluttet. I noen land, f.eks. i Sverige, har slik aktivitet vært knyttet til klinisk 
fysiologiske avdelinger og således formelt vært en del av avdelingens fundament. Hvor denne 
funksjonen skal finne sin forankring vil nok variere, men det viktig at funksjonen blir 
formalisert. 

Som et minimum må man ved ethvert sykehus objektivt kunne utrede pasienter med mistanke 
om arteriell svikt og dyp venetrombose (DVT). Ved mindre sykehus er ofte røntgenologisk 
service begrenset. Man kan da i stor grad være hjulpet med teknikker som enkelt ultralyd 
Doppler apparat og pletysmografi. Bl.a. har man ved undersøkelser ved fylkessykehuset i 
Ålesund og i Odda sykehus funnet at luftpletysmografi, spesielt når undersøkelsene gjentas 



daglig, i stor grad kan benyttes til utredning av pasienter med mistanke om DVT. Man må da 
skille mellom en diagnostisk- og en screening-undersøkelse.   Metoden kan benyttes når man 
har kliniske tegn som f.eks. hevelser og mistanke om DVT skal bekreftes. Ved screening av en 
pasientpopulasjon er metoden uegnet fordi sensitiviteten for leggvenetromber er for lav. 

Tabellen under viser et forslag til utstyrsutrustning ved forskjellige sykehuskategorier.  

Lokal-/fylkessykehus Sentralsykehus Region-/uniniversitetssykehus 

Mini-laboratorium Karlaboratorium Karlaboratorium 
Forskningsmiljø 

Ultralyd Doppler apparat Farge Duplex scanner Farge Duplex scanner 

Pletysmograf Ultralyd Doppler apparat Ultralyd Doppler apparat 

 Pletysmograf Pletysmograf 

 Laser Doppler apparat Laser Doppler apparat 

 Trykk-monitor Trykk-monitor 

  TCpO2-apparat 

  Kapillær mikroskop 

  Transkapil. væskebalanse 

Ved mindre sykehus er det neppe aktuelt med eget karlaboratorium. Det er da i større grad 
hensiktsmessig å plassere utstyr der interesse og kompetanse kan bygges opp, f.eks. ved en 
mottagelsesenhet, en pasientsengepost, et medisinsk behandlingsrom eller en røntgenavdeling. 

Et sentralsykehus bør i prinsippet ha et eget karlaboratorium med personale som helt eller 
delvis er knyttet til dette. Spesielt hvis man ved sykehuset foretar karkirurgiske inngrep bør 
denne funksjonen være godt utbygget. Da bør laboratoriet være knyttet nært opp mot den 
karkirurgiske enheten og det bør etableres et nært samarbeide med karkirurgene. 

Fordi en stadig økende del av diagnostikk og kontroller etter terapi av karsykdommmer er 
basert på duplex scanning må slikt utstyr finnes ved karlaboratoriet. Med farge duplex blir 
undersøkelsen mer ekspeditt og man er sikrere på at hastighets-registreringer i blodsirkula-
sjonen foretas på rett sted. Da dette utstyret er kostbart kan det i noen tilfelle være aktuelt å 
dele bruken på flere. 

Et laboratorium ved sentralsykehus bør også gis anledning til å undersøke pasienter med 
mikrosirkulasjonsforstyrrelser. En metode som kan være egnet er laser Dopper teknikk. Denne 
kan også, sammen med tå-/finger-mansjett benyttes i bestemmelse av tå- eller finger blodtrykk, 
og til bestemmelse av penilarterie trykk i forbindelse med utredning av impotens. For 
bestemmelse av venetrykk i forbindelse med utredning av pasienter med venøs feilfunksjon, og 
for registrering av vevstrykk hos pasienter med mistanke om fascielosje syndrom trengs en 
trykkmonitor. En slik bør derfor inngå i armamentariet. I en viss utstrekning vil også en 
fotopletysmograf kunne benyttes. 



Ved et regions- eller universitetsykehus vil det sirkulasjonsfysiologiske laboratoriet i større 
grad være et kompetansesenter i seg selv og fordre egen stab som i tillegg til rutineunder-
søkelser i betydelig grad er delaktig i forskningsaktiviteter. Dette bidrar til å høyne 
kompetansen. Pga. kompetansen ved disse sentra vil en betydelig del av aktiviteten være 
polikliniske undersøkelser. 

Spesialfunksjoner ved disse laboratoriene vil til en viss grad være beroende på hvilke 
forskningsaktiviteter som har pågått. Dette kan være muligheter for å undersøke transkapillær 
væskebalanse (kolloidosmotisk trykk, flltrasjonskoeffisiens, vevstrykk), kapillær morfologi og 
blodstrøm i kapillærene og undersøkelse av vevets vitalitet med oksygentensjons 
måleapparater. 

I senere års teknologiutvikling har vi i stadig økende grad gjort oss avhengig av sofistikerte 
undersøkelsesmetoder i utredningen av pasienter. Denne utviklingen har ikke vært udelt 
gustig, fordi det kan synes som om dette ikke har medført en samtidig bedring i klinisk 
diagnostikk, snarere tvert om. Innen kardiologi er det i et arbeide fra Harvard universitetet vist 
at innføring av nukleærmedisin, ultralyd teknikk, CT og MRI ikke reduserte feildiagnoser i 
løpet av tidsperiodene 1960-, 70- og 80-årene (2). De avanserte målemetodene må dermed 
ikke bli en sovepute slik at våre evner til klinisk diagnostikk blir dårligere. Fortsatt vil de fleste 
av henvisningene til karlaboratorier være basert på nettopp klinikk. Med et stadig sterkere 
ønske om å fange opp subkliniske tilstander for om mulig å påvirke en sykdom i utvikling, 
settes evnen til klinisk diagnostikk på prøve. Fortsatt vil den viktigste funksjonen til et 
sirkulasjonsfysiologisk laboratorium være å bekrefte en klinisk mistanke, gradere patologi og 
foreslå best mulig behandling ut ifra funnene. 
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Vascular diagnostic laboratories (VDL) in Scandinavia. How are they defined? Where are 
they located? Do we need them? 
 
Einar Stranden. Department of Vascular Diagnosis and Research, Aker Hospital, University of Oslo, 
Norway. 
 
Although the diagnosis of  vascular insufficiency is primarily based on careful assessment of symptoms 
and signs, the vascular diagnostic laboratory has come to play an increasingly important role in the 
management of patients with vascular disorders. Due to the refinements in ultrasound technology during 
the last decade, clinical management, for instance for cerebrovascular disease, is increasingly based on 
data from the VDL alone. 
 
Definition 
There is a striking difference between laboratories, in terms of equipment, staff and procedures which are 
performed. It is certainly not appropriate to define a VDL on the basis of a collection of instruments, 
because, since new technologies steadily emerge, only to be abandoned some years later. Furthermore, 
sophisticated technology is worthless without knowledge on how to use it. 
 
Richard Kempczinski (1996) stated: "A VDL is the commitment to study vascular occlusive disease with 
the most accurate, non-invasive technique currently available and to apply those techniques properly to 
advance our understanding of the disease process and to result in more effective patient care."  The 
definition is not restricted to arterial occlusive disease, but also includes DVT and venous dysfunction, 
microcirculatory distortions and derangement of transcapillary fluid balance.   
 
Localisation 
The first laboratory for physical investigations of patients with vascular occlusive disease was established 
at Massachusetts General Hospital, Boston, in 1946, on request by dr. Robert Linton. As a  vascular 
surgeon he realised the need for objective and accurate assessment of the arterial circulation before, and 
after vascular surgery.  This urge for a vascular diagnostic service by vascular surgeons, has been the 
driving force for establishing VDLs or VDL functions in Scandinavian hospitals.  Therefore, the VDL in 
most cases has been developed as an integrated part of the vascular surgical department, or as an adjunct 
to it.  
 
VDL functions may also be a part of a clinical physiological department, which is the most common 
model in Sweden. This ensures a formal platform and continuity of this function. However, the 
geographical-, and sometimes mental distance from the vascular surgical department has led to the 
establishment of additional, local VDLs at some surgical departments. 
 
The VDL is founded on three interlinked parts: The examiner/physician, the equipment, and the test 
procedures. The organisation of vascular laboratories varies greatly between the small hospital VDL 
performing simple tests, and the larger, academic VDLs capable of doing complex tests and research 
activities. In Scandinavia, the person in charge of the VDL usually is a vascular surgeon.  
 
Depending on available time, and commitment, the physician may undertake a supervisory or a 
collaborate relationship with the examiner.  The supervisory role requires active participation in the 
laboratory, planning the appropriate procedures, interpreting the results and communicating these with the 
referring physician.  A medical director with less time available for the laboratory should choose a 
collaborative relationship with a capable technical staff.   
 



Two levels of technical staff members are defined: The technician and the technologist.  The technician 
frequently is a nurse who has undergone a training program, and who is capable of performing objective 
tests under strict procedural protocols.  The technologist is more qualified, often has a background in 
physiology and is capable of independent work, selecting appropriate tests and performing a certain 
degree of interpretation.  The technologist may perform both objective and subjective tests. The subjective 
tests are directed at a broader spectrum of vascular diseases, and requires greater operator understanding 
of test capabilities and limitations.  Examples of objective testing are measurement of blood pressure with 
a stethoscope and acquiring arterial pulse volume recordings with a plethysmograph, whereas subjective 
testing may include colour duplex investigation of carotid vessels.  
 
An important determinant for the selecting of test procedures is the anticipated  staff turnover at the 
laboratory. If the expected employment time is short, objective procedures are chosen.  These tests 
normally require represent much shorter learning-curves, and skills are more easily transferred from one 
technician to the other.  For subjective test procedures, the learning curve is longer.  This only pays off if 
the employee is going to stay at the laboratory for a longer period of time. 
 
  
Do we need the VDL? 
The data from a questionnaire sent to a selection vascular surgeons of the Scandinavian countries points to 
an increasing user confidence of VDLs. The questionnaire was sent to vascular surgeons in three hospital 
categories: Local-, central-, and university hospitals. Forty eight forms were returned, with a response rate 
of 55%. A similar form was issued to the same hospital categories in 1987, enabling a comparison over 
the last decade.   The illustration below, expressing subjective data, indicates an interesting shift in the 
perception of VDLs.  According to the results from the questionnaires in 1987 the surgeons regarded the 
gain from VDLs in terms of providing important information in addition to clinical investigation as small. 
The same applied to VDLs role in confirming a clinical suspicion of disease. Today, the situation is 
opposite.   
 

 
 
 
Some of the explanation for this shift lies in the diagnostic power of the VDL.  During the last decade we 
have seen technical refinement along with improved and agreed test procedures. As an example, at our 
hospital, diagnostic arteriography for extracranial carotid disease is abandoned, and surgery of these 
patients is almost completely based on ultrasound investigation alone. Our experience with ultrasound 
enhancing contrast agent is encouraging, and may replace radiological contrast investigations even to a 
greater extent. 
 
This increased diagnostic capability of VDLs has created larger expectations in hospitals without a VDL 
(right panel of the figure).    



This has created a wishing for a VDL function in also local hospitals. However, when planning small 
hospital VDLs, data from academic VDLs are not readily applicable because these laboratories to a larger 
extent have to rely on objective test procedures with inferior diagnostic power compared to the subjective 
procedures. In those centres where advanced subjective tests have been applied on a small number of 
patients, the diagnostic accuracy invariably will suffer.  
 
Although most VDLs in the past were initiated and directed by vascular surgeons, we may face a change 
in some hospitals. Recently, there has been a great development in ultrasound technology, and there has 
been an increasing involvement of other specialists into this methodological area. Radiology departments 
are expanding into duplex scanning, and some of their residents learn to perform vascular investigations. 
However, radiology departments have traditionally focused on anatomical and VDL mainly on functional 
diagnosis. Both type of information are relevant for the surgeon who has to decide where and when to 
operate. 
 
The development in other technological areas may influence the justification of VDLs in the future. For 
example, a refinement of magnetic resonance imaging and especially magnetic resonance angiography 
techniques most certainly will occur. However, new modalities have to be carefully compared with 
existing methods, also with regard to cost-effectiveness. 
 
The current academic VDLs are probably going to persist in the foreseeable future. These are founded on 
scientific and research activities in addition to clinical diagnostic tasks, and have adopted sophisticated 
techniques. These capabilities are not readily replaced by other specialities.  
 
 
Acknowledgement 
The author wishes to thank the doctors who carefully completed and returned the questionnaire issued for 
the preparation of this topic. 
 
 
Literature 
Kempczinski RF. Presidential address: Lord Kelvin and the golden goose - Challenging times for the 
vascular laboratory. J Vasc Surg 1994; 19 (5): 773-777. 
 
Baker JD. The vascular laboratory: The past and the future. Am J Surg 1992; 164: 190-193. 
 
Bernstein EF (ed.). Vascular diagnosis. Mosby - Year Book, Inc., St. Louis, 1993, pp 1058.  
 
 















 


	Stranden Sirkulasjonsfysiologi.pdf
	Hemodynamikk og sirkulasjonsfysiologi for karkirurger 

	Gjønness 06 DSA MRA CDU.pdf
	Gadolinium-enhanced Magnetic Resonance Angiography, Colour Duplex and Digital Subtraction Angiography of the Lower Limb Arteries from the Aorta to the Tibio-peroneal Trunk in Patients with Intermittent Claudication
	Introduction
	Materials and Methods
	Patients
	Gadolinium-enhanced MRA
	Digital subtraction angiography (DSA)
	Colour duplex ultrasound (CDU)
	Evaluation
	Statistical analysis

	Results
	Significant obstructions in the population
	CE-MRA and CDU compared to DSA

	Discussion
	Acknowledgements
	References


	Stranden 04 Makro- og mikrosirkulasjon i diabetesfoten.pdf
	Litteratur

	Stranden 06 Carotis stenosegrad.pdf
	Areal vs. diameter
	Kritisk stenose
	ANGIOGRAFIKRITERIER


	Referanser

	Labpre7.pdf
	Page 1

	Førsteside SirkFys I.pdf
	Page 1




