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Även om de flesta förmaksseptum-
defekter upptäcks och sluts under bar-
naåldern är det inte ovanligt att denna
medfödda hjärtmissbildning upptäcks
först i vuxen ålder. Att unga vuxna skall
opereras är det nog ingen tvekan om när
shunten är hemodynamiskt betydelse-
full, ofta definierat som ett blodflöde
genom lungkretsloppet 1,5 gånger
överstigande det i systemkretsloppet.

Hos medelålders och äldre patienter
är beslutet om fortsatt behandling – me-
dicinsk eller operativ – mindre enkelt,
inte minst om patienten är symtomfri.
Förutom förkortad livslängd riskerar
patienter med betydelsefulla förmaks-
septumdefekter både att utveckla för-
makstakyarytmier, främst förmaksflim-
mer, och att drabbas av hjärtsvikt. En
fråga är naturligtvis om man på asymto-
matiska eller måttligt symtomatiska pa-
tienter i 40–50-årsåldern fortfarande
kan reducera risken för dessa komplika-
tioner, något som är nödvändigt för att
rekommendera operation. Tillgänglig
litteratur innehåller delvis motstridig
information om värdet av ett sådant in-
grepp.

Ny studie
Det är intressant att Konstantinides

och medarbetare nyligen rapporterat
data från en retrospektiv undersökning
av det kliniska förloppet hos 179 konse-
kutiva patienter med förmaksseptumde-
fekter diagnostiserade efter 40 års ålder
[1].

I denna studie genomgick 84 indivi-
der (47 procent) kirurgisk slutning av
förmaksseptumdefekten, medan 95 (53
procent) behandlades medicinskt.

Samtliga patienter var mycket noga ut-
redda, inklusive hjärtkateterisering.
Man hade från detta material uteslutit
patienter med annan komplicerad hjärt-
sjukdom liksom patienter som genom-
gick reoperation.

Den genomsnittliga åldern vid dia-
gnos var hos de opererade patienterna
54 (±7) år och hos den medicinskt be-
handlade gruppen 57 (±10) år, en signi-
fikant skillnad. Grupperna skilde sig
också åt vad avser pulmonell vaskulär
resistens (113 ± 94 hos opererade, 141
± 132 hos icke opererade; P<0,01) och
förhållandet mellan lung- och system-
blodflöde (2,9 ± 1,1 respektive 2,3 ± 1,0;
P<0,001), som var högre hos dem som
opererades. I många andra avseenden –
inklusive funktionsklass, förekomst av
förmaksflimmer m m – förelåg inga
skillnader mellan grupperna.

Den genomsnittliga uppföljningsti-
den var 8,9 ± 5,2 år med en variation
från 1 till 26. Med hänsyn till de omta-
lade skillnaderna mellan patientgrup-
perna genomfördes en statistisk analys
av överlevnad och utgång enligt en mul-
tivariat teknik. I denna tog man hänsyn
till föreliggande riskfaktorer. Risken för
dödsfall i den kirurgiskt behandlade
gruppen var 31 procent (konfidensinter-
vall 11–85 procent) av risken för döds-
fall i den medicinskt behandlade pati-
entgruppen. De kirurgiskt behandlade
överlevde alltså signifikant längre (P =
0,02), även sedan man tagit hänsyn till
skillnaderna i ursprungsdata.

Signifikanta och oberoende predik-
torer för dödlig utgång var nedsatt funk-
tionsklass, systoliskt lungartärtryck
över 40 mm Hg och en relation mellan
lung- och systemblodflöde överstigan-
de 2,5:1 vid tidpunkt för diagnos. I ma-
terialet förekom ingen peroperativ död-
lighet, däremot en del tidiga komplika-
tioner som kunde relateras till det post-
operativa förloppet. Detta antogs vara
förklaringen till att man i den kirurgiskt
behandlade grupen inte kunde påvisa
någon minskning i incidensen av s k
kardiovaskulära händelser till vilka räk-
nades bl a transitoriska ischemiska at-
tacker/slaganfall och implantation av
pacemaker.

Operation påverkade inte risken för
utveckling av förmaksflimmer. Däre-
mot förelåg en mycket tydlig skillnad
till operationens fördel vad avsåg för-
bättring av funktionsklass. Således för-
bättrades 27 av de opererade patienter-
na (32 procent) medan nio försämrades
(11 procent). Motsvarande siffror i den
medicinskt behandlade gruppen var att
32 (34 procent) försämrades och bara
tre (3 procent) förbättrades vad avsåg
symtom på och svårighetsgrad av
hjärtsvikt (P<0,01).

Författarna konkluderar att sen kir-
urgisk korrektion av förmaksseptumde-
fekt, dvs utförd på medelålders eller
äldre patienter, är överlägsen medicinsk
behandling vad beträffar både överlev-
nad och utveckling av hjärtsvikt. Ope-
rationen kan däremot inte förhindra
framtida utveckling av förmaksflim-
mer.

Fyller en kunskapslucka
Studien är stor för att vara retrospek-

tiv, välgjord och fyller därigenom en
lucka i kunskaperna om hur man bäst
hanterar den här typen av patienter.
Som alltid när det gäller retrospektiva,
icke randomiserade studier kan man
inte utesluta att en selektionsprocess va-
rit aktuell vid beslut om operation eller
medicinsk behandling. I själva verket
talar skillnaderna i patientmaterialets
ursprungliga sammansättning för att så
varit fallet.

Författarna har emellertid på ett nog-
grant sätt försökt att med statistiska me-
toder och riskbedömningar korrigera
för ett eventuellt fel på grund av detta.
Alla skillnader talar inte heller till den
kirurgiska gruppens fördel. Dessa pati-
enter hade t ex större shuntflöden.

När lönar det sig att operera?
Förmaksseptumdefekt utgör 7–10

procent av medfödda hjärtfel, som i sin
tur förekommer hos 8 promille av ny-
födda. Merparten av medfödda hjärtfel
diagnostiseras tidigt. Då förmakssep-
tumdefekt ofta är symtomfri upp till
vuxen ålder upptäcker man dock spora-
diska fall först då. Flera uppföljande
studier har visat på prognostiska fakto-
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rer av betydelse när det gäller ställ-
ningstagande till kirurgisk behandling.

Murphy och medarbetare [2] redovi-
sar 28-årsöverlevnad jämfört med kon-
trollgrupp för de 123 patienter som vid
Mayokliniken opererades för förmaks-
septumdefekt under åren 1956–60. De
som åtgärdades före 24 års ålder hade
en normal förväntad överlevnad, medan
40 procent av dem som var över 41 år
vid operationen hade 27-årsöverlevnad
jämfört med kontrollgruppens 59 pro-
cent.

De äldre patienterna drabbades ofta-
re av hjärtsvikt, slaganfall och förmaks-
flimmer under uppföljningsperioden.
Bland dem som opererades efter 24 års
ålder var systoliskt lungartärtryck mer
än 40 mm Hg en ogynnsam prognostisk
faktor.

I en treårsuppföljning av 31 patienter
som var över 50 år vid operationen av
förmaksseptumdefekt påpekar Cowen
och medarbetare [3] att förekomst av
preoperativt systoliskt lungartärtryck
över 30 mm Hg medför sämre regress
av symtom, ehuru även dessa patienter
förbättrades postoperativt. Lungfunk-
tionstest i form av forcerad vitalkapaci-
tet, liksom arteriell syremättnad, var i
denna serie relaterat till lungartärtryck-
et.

Fiore och medarbetare [4] redovisar
nära tio års medeluppföljningstid av 51
patienter som opererats för förmakssep-
tumdefekt efter 50 års ålder (50–77 år).
Alla patienter förbättrades minst en
funktionsklass. Preoperativt hade 77
procent ett systoliskt lungartärtryck på
minst 40 mm Hg och 24 procent minst
60 mm Hg. Ingen hade dock signifikant
förhöjd lungkärlsresistens. Vänster–
höger-shunten var i medeltal 2,4:1 men
shuntstorleken var ej relaterad till lung-
artärtrycket. Ingen tidig mortalitet före-
kom och av de sex sena dödsfallen var
tre hjärt–kärlrelaterade.

Ett särskilt problem utgör de patien-
ter, vanligen kvinnor, som utvecklat en
påtaglig pulmonell hypertension i när-
varo av förmaksseptumdefekt. Man kan
där förvänta sig ökad operationsrisk
och sämre resultat av slutning av defek-
ten. Steele och medarbetare [5] har ur
ett material av 702 patienter som under
åren 1953–78 utreddes för förmakssep-
tumdefekt följt upp de 40 patienter som
hade en total lungresistens (= medel-
lungartärtryck/lungindex) över 7 enhe-
ter/m2. 26 patienter (27–71 år) operera-
des och 14 (19–75 år) erhöll enbart me-
dicinsk terapi. Medianuppföljningsti-
den var tolv år, varunder 17 patienter
avled.

Författarnas bedömning blev att pa-
tienter med lungresistens mindre än 15
enheter/m2 bör opereras, men att kirur-
gi ej lönar sig om lungresistensen över-
skrider den nivån.

Slutsats
Sammanfattningsvis ger litteraturen

stöd för kirurgisk slutning av förmaks-
septumdefekt vid vänster–högershunt
minst 1,5:1 även i relativt hög ålder och
vid viss förhöjning av lungkärlsresi-
stensen. Minskade symtom och förbätt-
rad överlevnad har påvisats jämfört
med enbart medicinsk terapi. 

Från egen erfarenhet vill vi påminna
om att sinus venosus-defekten kan vara
svår att registrera via transtorakalt ult-
raljud. Vid klar misstanke om förmaks-
septumdefekt bör även transesofageal
ekokardiografi utföras.
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REHABI-
LITERING

Rehabilitering betyder i
vanligt språkbruk återan-
passning till ett normalt liv.
Ofta används dock be-
greppet i den snävare be-
tydelsen återanpassning
till yrkeslivet.
Det finns ingen skarp
gräns mellan att behandla
och rehabilitera. Allt kli-
niskt arbete syftar ytterst
till att främja ett normalt
och självständigt liv.
En rad olika aspekter på
rehabilitering i vid bemär-
kelse redovisades i Läkar-
tidningen under 1993–
1994. De 27 artiklarna har
nu samlats i ett 96-sidigt
häfte med färgomslag.
Det kan beställas med ku-
pongen nedan.
Pris 85 kronor. Vid 11–50
ex 77 kronor, vid högre
upplagor 73 kronor/exem-
plar.

Särtryck av en serie i
Läkartidningen 1993–94
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