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Typ B Dissektion…
Vad skulle du ha gjort?
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63-årig man

• 9 år tidigare: Typ A dissektion 
• Opererad med suprakoronart

ascendensgraft

• Fullt återställd

• PÅ CT åtta år efter ingreppet 
ingen synlig dissektion

• Ingen signifikant aortadilatation

Men så…. 

• 29/8 akuta bröstsmärtor
• Misstänkt MI, får clopidogrel och 

aspirin

• Troponin-negativ, 
blodtrycksskillnad i armarna

• Misstänkt aortadissektion– till CT 
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CT aorta 
Ny typ B dissektion

CT aorta forts. 
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Hur bedömer du 
denna 
aortadissektion? 

Okomplicerad typ B 
dissection?

Komplicerad typ B 
dissection?

Annat alternativ?

Hur handlägger du denna dissektion? 

A. Medicinsk
behandling enbart

(smärtstillande, 
blodtryckssänkning, 
frekvensreglering)

B. Medicinsk
behandling + TEVAR i

akutfasen

C. Medicinsk
behandling + TEVAR i
den subakuta/tidiga

kroniska fasen?  

7

8



2022-10-17

Optimering av medicinsk terapi….

BP: 180 systolic

BP: <110 systolic

HR: 40-60 stable

Nitro infusion 
started

Men så…. 

13:00 klagar patienten på ökande
bröstsmärtor

13:30 Synkope, möjliga ep-kramper
observeras, hämtar sig, blodtryck 100, 
puls 60/minut, blek och kallsvettig

13:45 Hjärtstillestånd, avlider, 
obduktion bekräftar aortaruptur
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En ”okomplicerad” typ B dissektion är inte 
alltid så okomplicerad!

Epidemiologi aortadissektion
2002-2016 insjuknade 8057 personer
med aortadissektion typ A eller B (ICD 
I71.0) i Sverige

Incidens = 7.2 per 100 000 hos män och
5.4 hos kvinnor, men en minskande andel
män över tid

Betydligt ovanligare att typ B-dissektioner
genomgick invasiv åtgärd

Generellt (typ A + B)  erbjöds fler
patienter kirurgisk behandling över tid, 
med bättre resultat än tidigare rapporter

Smedberg C, Steuer J, Leander K, Hultgren R. Sex differences and temporal trends in aortic dissection: a population-based study of incidence, treatment strategies, and outcome in Swedish patients during 15 years. 
Eur Heart J. 2020 Jul 7;41(26):2430-2438. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa446. PMID: 32558879; PMCID: PMC7340356.
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Epidemiologi typ B 
aortadissektion

• Medelåldern vid insjuknande
omkring 60-70 år (men drabbar alla
åldrar)

• Incidensen har rapporterats till 
mellan 2.9 till 4.0 per 100000 
personår

• Cirka 20 % av patienterna med 
aortadissektion har samtidig
aortaaneurysmsjukdom

• Begreppet akut aortasyndrom är ett
samlingsbegrepp som innefattar
• 1. aortadissektion
• 2. penetrerade aortaulceration
• 3. intramuralt aortahematom

Prognos vid 
medicinskt
behandlad akut
typ B dissektion

• AKUT FAS
• Sjukhusassocierad mortalitet

mellan 2.4 – 6.4 % har rapporterats
• Neurologisk komplikationsrisk

mellan 2.0-10.1 %
• KRONISK FAS

• Ca. 30 % kommer att kräva senare
aortarelaterad invasiv intervention 
(majoriteten på grund av 
aneurysmutveckling)

• Interventionsfri överlevnad efter
sex år är ca. 40 %

Durham CA, et. al.

The natural history of medically managed 
acute type B aortic dissection. 

J Vasc Surg 2015; 61 (5):1192-9
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PATOFYSIOLOGI
• Exakt vad som sker i 

dissektionsögonblicket debatteras fortsatt
• Bristning av intimaskiktet i aorta
• (Ruptur av vasa vasorum med blödning in 

i mediaskiktet)
• Blod tränger under högt tryck in i 

aortaväggen: dissektionen utbreder sig i 
mediaskiktet vilket i sin tur leder till ett 
eller flera sekundära entryn

• Typisk symtombild: 
-urakut svår smärta (”kniv i ryggen”) 
-smärtan flyttar sig eventuellt i distal 
riktning (om engagemang av descendens)

HYPERTONI VIKTIGASTE RISKFAKTOR OCH 
SES HOS CA. 80 % VID INSJUKNANDET

HEREDITÄRA VASKULOPATIER 
MARFANS OCH LOEYS-DIETZ SYNDROM
EHLER DANLOS SYNDROM TYP IV (KÄRLTYPEN)
TURNERS SYNDROM

VASKULITER 
TAKAYASU 
BEHÇET 
(LUETISK)
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Klassifikationssystem

STANFORD DEBAKEY

SYMPTOM

17

18



2022-10-17

Målsättning
med imaging 
vid akut typ B 
dissektion

• Identifiera komplikationer
• Ruptur
• Malperfusion
• Retrograd utbredning (typ A)

• Identifiera imagingvariabler
associerade med hög risk för 
komplikationer

• Underlag för planering av invasiv
behandling och uppföljning för 
kroniska komplikationer
(dilatation/aneurysmutveckling)

• Behov av seriell imaging vid typ B 
aortadissektion

• CTA
• MR
• TEE
• Duplex

CTA vid typ B dissektion
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Akut typ B dissektion
-basbehandling
• Okomplicerad typ-B dissektion behandlas med 

noggrann blodtryckskontroll – invasivt artärtryck
önskvärt

• Systoliskt blodtryck mellan 100-120 mmHg 
• Hjärtfrekvens <60/min 

• Betablockad

• Vasodilatatorer (nitroprussid, kalciumblockerare
etc.) –ej i monoterapi

• Smärtbehandling

• Övervakning IVA/HIA/MAVA 

1. A.J. Scott and C.D. Bicknell. 
Contemporary Management of Acute Type B Dissection. 
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016 Mar;51 (3):452-9

Observationen bör 
innefatta
 Vitalparametrar
 Daglig klinisk undersökning
 Regelbunden provtagning 
 Upprepad avbildning av 

aorta efter 48-72 timmar 
eller om nya symptom 
uppstår

 När stabil klinik, 
blodtryck/hjärtfekvens, 
labparametrar och 
radiologi

ÖVERGÅNG TILL PERORAL ANTIHYPERTENSIV BEHANDLING
”STEP DOWN” TILL VANLIG VÅRDAVDELNING

PATIENTEN ÄR UTSKRIVNINGSKLAR NÄR 
SMÄRTFRI MED STABIL NJURFUNKTION, 
NORMOTENSIV PÅ PERORALA LÄKEMEDEL OCH I 
AVSAKNAD AV ILLAVARSLANDE RADIOLOGISKA 
FYND PÅ UPPREPAD CT-UNDERSÖKNING

UPPFÖLJANDE CT-UNDERSÖKNING EFTER CA 1 
MÅNAD, 6 MÅNADER OCH DÄREFTER ÅRLIGEN 
(AORTADIAMETRAR)
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Uppföljning

 Fortsatt effektiv antihypertensiv behandling måste säkras 
vid utskrivning!

 Patienten skall undvika kraftigare, blodtryckshöjande aktiviteter 
(tunga lyft, sexuell aktivitet, excessivt alkoholintag etc) i 1-2 
månader

 Radiologisk uppföljning (en mån, sex månader och därefter 
årligen) 

 Patienter med hereditära vaskulopatier/misstanke om detta kräver 
mer noggrann monitorering och kontakt med kardiogenetisk
mottagning

Komplicerad typ B 
dissektion utgör 
huvudsaklig invasiv
behandlingsindikation 
– vad är 
komplicerande?

 Malperfusionssyndrom (spinalt, 
visceralt, renalt, iliakalt)

 Ruptur
 ”Hotande ruptur” (hemorragisk

pleurautgjutning, expanderande 
periaortalt hematom, initial 
aortadiameter >40 mm, >10 mm 
aortaexpansion i den akuta 
fasen)

 Terapirefraktär smärta
 Ej kontrollerbar hypertoni
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Courtesy of Roy K Greenberg

DYNAMISK SITUATION – RÖRLIGT DISSEKTIONSMEMBRAN

Dynamisk malperfusion

in Rutherford Vascular Surgery 6th Edition. 2005

Haemodynamik vid typ B dissektion

Statisk malperfusion
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Ruptur

Behandling av dynamisk malperfusion: 
Akut typ B dissektion efter GUCH med visceral malperfusion
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Intravaskulärt ultraljud(IVUS)

Intravaskulärt ultraljud (IVUS)

Pullback efter TEVAR
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Aortadissektion typ B med påverkan på vänster njurartär och 
cirkulationen till höger ben

Stentgraft som täcker primära entryt i thorakalaorta
öppnar vänster njurartär och höger bäckenartär
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TEVAR (Thoracic 
EndoVascular Aortic Repair)

• Patient vanligen i narkos (apné; 
blodtryckskontroll; ibland rapid 
pacing)

• TEE-stöd + CT image fusion för att
säkerställa läge i äkta lumen

• Spinaldrän om > 20 cm av aorta 
behöver täckas

• Presuturering (Proglide) krävs i en
ljumske (20-24 Fr)

• Ibland adjuvanta procedurer såsom
selektiv stentning, endovaskulär
fenestrering av 
dissektionsmembranet, LSA-
revaskularisering, petticoat- och
stabilize-teknik

• Huvudsakliga risker: stroke, spinal 
ischemi, retrograd typ A-dissektion
 Vid TEVAR-behandling av 

akut typ B-dissektion*

 7.3 % mortalitet 30 dagar
 7.3 % neurologisk 

komplikationsrisk 
* Moulakakis KG, et. al.
Management of complicated and uncomplicated acute type B dissection. A systematic review and 
meta-analysis. Ann Cardiothorac Surg 2014;3(3):234-46

TEVAR + Bare stents

Mossop et al, Cardiovasc Med 2005

PETTICOAT Provisional Extension to Induce COmplete ATtachment
STABLE Staged ThoracoAbdominal and Branch vessel endoLuminal repair
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Senfas-imaging efter TEVAR

Re-entry

Late phase angio
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Hofferberth et al, JTCS 2014

Stabilise-teknik

STABILISE
Stent-Assisted Balloon-Induced Intimal 

Disruption and Relamination in 
Aortic Dissection Repair 

TEVAR vid akut och subakut “okomplicerad” typ B dissektion?

Snabb expansion av aortadiameter 
(>10 mm) i akutfasen?

Storlek på det primära entryt?

Totala antalet entryn?

Flödesmönster i äkta och falska 
lumen?
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• ADSORB trial: 

• n=61 pt

• <2 veckor efter symptomdebut

→ ingen säker fördel med tidig TEVAR-behandling

TEVAR for uncomplicated TBAD

Brunkwall J, et. al. EJVES 2014

Randomiserade studier av TEVAR vid okomplicerad 
type B aortadissektion - ADSORB

”Under these assumptions, a sample size of 250 patients (125 
per group) would provide 89% power to test the primary
hypothesis under the intent-to-treat analysis.”
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• INSTEAD-trial / INSTEAD XL-trial: n=140 pt, TEVAR 2 veckor- ett år →

Möjlig långsiktig fördel av sub-akut TEVAR: 5-årig aortarelaterad mortalitet (7% vs 
19%) och progression av sjukdomen (27% vs 46%), men ingen skillnad i mortalitet
oavsett orsak (landmark analysis)

TEVAR for uncomplicated TBAD

BMT

BMT + TEVAR

Nienaber CA, et al. Circulation Cardiovascular interventions 2013.

Randomiserade studier av TEVAR vid 
okomplicerad type B aortadissektion - INSTEAD

INITIAL ANALYSIS LANDMARK ANALYSIS
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För förebyggande TEVAR Mot förebyggande TEVAR

49.3% rekommenderade 
förebyggande TEVAR i selekterade 
fall
83% föredrog att utföra TEVAR i den 
subakuta fasen (14 dagar – 3 
månader)
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Aalborg

Odense

Kuopio.

.

Örebro

45

46



2022-10-17

Tack för 
uppmärksamheten!

• https://se.linkedin.com/in/joaki
m-nordanstig-26068a50
•
https://www.researchgate.net/prof
ile/Joakim_Nordanstig
joakim.nordanstig@vgregion.se
•
https://orcid.org/0000-0002-2670-
2268

KARDIOLOGRHUMOR?
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