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BALLONGVIDGNING AV KRANSKÄRL
Ateroskleros är en sjukdom, också känd som åderförkalkning eller åderförfettning. Den
uppstår när fett (kolesterol), blodkroppar och bindväv i blodet fastnar och klumpar sig på
kärlväggarna. Detta orsakas ofta av en osund livsstil med inslag av rökning, dåliga matvanor
och stress. Fettsamlingen kan skapa en förträngning som leder till försämrad eller helt
förhindrad syresättning till en kroppsdel. Extra farligt är det när kranskärlen, de kärl som
syresätter hjärtmuskeln, drabbas. Detta kallas kärlkramp och symptomen är bl.a. smärtor i
bröstet samt påverkan vid ansträngning. Nio av tio svenskar diagnostiserade med kärlkramp
behandlas idag med "Ballongvidgning"1.
Bild 1: Hjärtat med kranskärlet markerat

Ballongvidgning, hur gör man?
-

Efter lokalbedövning punkteras pulsådern i antingen ljumske eller handled. En katet
(mjuk plastslang) förs in genom artären och vidare mot det drabbade kranskärlet utanpå
hjärtat. Hela operationen övervakas och utförs med hjälp av kranskärlsröntgen.

-

Genom den första "styrkateten" leds en mindre katet fram till det kritiska området.
Längst ut är den andra kateten försedd med en liten "ballong" och en stent. (Bild 2)

-

När ballongen befinner sig mitt i det kranskärl som skall vidgas blåses ballongen försiktigt
upp och vidgar stenten som pressar undan förträngningen i kärlet. (Bild 3)

-

Stenten vidgas till önskad storlek och sedan förs kateterna ut medan stenten sitter kvar
och förhindrar kärlet att blockeras. Det kan liknas med en byggnadsställning som hjälper
till att hålla kärlet öppet. (Bild 4)

Bild 5: Stenten
Stenten kan beskrivas som en ihålig metallcylinder med väggar av "hönsnät . Stenten är gjord i
rostfritt stål och kan vara läkemedelsavgivande, alltså långsamt utsöndra antiinflammatoriska
ämnen.

Vad finns det för problem?
Förutsättningarna för att utföra en ballongvidgning är med dagens teknik mycket bra. Ingreppet
är ofta lyckat och mindre än fem procent av patienterna behöver ett uppföljande ingrepp. Det
största problemet är så kallad restenos, återfall där blodkärlet drabbas en ny förträngning då
partiklar lätt fäster på de onaturliga kärlväggarna i stenten2 . Idag används ofta läkemedels
avgivande stenter för att minska riskerna. Risken för återbesök är väldigt liten, men om man väljer
en vanlig stent är den fyra gånger så stor än om man använder en som avger läkemedel3.
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