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En retrospektiv studie redovi-
sas av 23 barn med pulmonalis-
atresi med intakt ventrikelsep-
tum (PA-IVS) som behandlats i
Göteborg. Av de 17 överlevande
barnen har mer än hälften s k
tvåkammarsystem. Åtta av bar-
nen har normal funktionsnivå.
Under åren 1980–1995 föddes
62 barn med PA-IVS i Sverige.

Vid PA-IVS är pulmonalisklaffarna
atretiska; höger kammare pumpar inte
något blod till lungorna, utan lungornas
blodflöde är helt beroende av en öppet-
stående ductus arteriosus. Det venösa
återflödet från kroppen går via en öp-
petstående foramen ovale till vänster
förmak och kammare. När ductus arte-
riosus sluts, vanligen inom ett till två
dygn efter födelsen, dör barnet eftersom
blodet inte kan syresättas. Höger kam-
mare är vanligtvis underutvecklad och
hypertrofisk (Figur 1).

Den normala embryonala hjärtmus-
keln försörjs av intertrabekulära sinus-
oider, vilka anastomoserar med krans-
kärlen och tillbakabildas. Vid PA-IVS
kan de emellertid kvarstå, och anasto-
moserar antingen direkt med kranskär-
len (fistlar) eller via kapillärbädden till
kranskärlen (sinusoider) (Figur 1). Vid
förekomst av fistlar finns det oftast nå-
gon form av stenos/obstruktion i krans-
kärlen, ibland även vid kranskärlsav-
gången. Sinusoider/fistlar finns i 30–50
procent; enligt vissa rapporter finns
kranskärlsstenoser i 20 procent av des-
sa [1-4]. Vid proximala stenoser är de-

lar av hjärtmuskeln beroende av blod-
försörjningen från höger kammare.

Följaktligen är hemodynamiken och
den anatomiska variationen vid denna
typ av hjärtfel komplicerad och mycket
varierande från individ till individ. Det
är ett ovanligt fel; incidensen beräknas
vara 1–4/100 000 födslar [5]. Syftet
med vår sammanställning är att erinra
om tillståndet, rapportera aktuella
svenska behandlingsresultat – dvs över-
levnad med en- respektive tvåkammar-
system samt eventuell skillnad i funk-
tion och livskvalitet mellan dessa två
grupper – och att se om man kan dra
slutsatser ur materialet vad gäller valet
av diagnostiska och kirurgiska meto-
der.

Material och metod
Mellan 1980 och 1995 föddes i Sve-

rige 62 barn (varav 22 döda) med PA-
IVS [Gunnel Hedvall, missbildningsre-
gistret, pers medd, 1995]. Vår retro-
spektiva studie omfattar de 23 barn (6
döda) som behandlats i Göteborg, och
baseras på en noggrann journalgenom-
gång och telefonintervju av föräldrarna.
Intervjun berörde framför allt föräldrar-
nas åsikt om barnens funktionsnivå i
hemmet och i skolan.

Inget avvikande framkom under de
23 graviditeterna (13 flickor, 10 poj-
kar). Födelsevikten varierade mellan 2
390 g och 4 310 g (median 3 285 g).
Symtom ledande till diagnos uppträdde
hos 22 av barnen (tilltagande cyanos
trots syrgasbehandling) då ductus
stängdes inom ett par dygn efter för-
lossningen; i ett fall stängdes ej ductus. 

Preoperativ utredning
Kartläggning av anatomin kan utfö-

ras med hjälp av angiokardiografi
och/eller ultraljudsundersökning. Un-
der perioden 1980–1984 utfördes en-
bart angiokardiografi i kombination
med ultraljud (fem barn), 1989–1993
enbart ultraljud (elva barn). Efter 1993
har man återgått till att även utföra an-
giokardiografi inför den primära be-
handlingen (tre barn). 

Höger kammare bedömdes som liten
hos 22 av de 23 barnen. För tolv barn
medgav ultraljudsundersökningarna
god uppskattning av högerkammarens

dimensioner. Bredden varierade mellan
8 och 15 mm (median 10 mm); hos tio
av de tolv barnen var bredden under
nedre normalgränsen [6]. Längden vari-
erade mellan 10 och 24 mm (median: 14
mm). Tricuspidalisostiets diameter
kunde mätas hos tretton barn; den vari-
erade mellan 2 och 15 mm. Åtta ostier
hade värden under konfidensgränsen 99
procent [7] (Figur 2).

Kranskärlsavvikelser (sinusoider/
fistlar) upptäcktes preoperativt vid an-
giokardiografi hos tre barn, vid senare
tillfälle hos ytterligare fyra barn (en an-
giograferad preoperativt, två diagnosti-
serades vid senare angiografi, en vid
obduktion). 

Kirurgisk behandling
Den kirurgiska behandlingen syftar

till att skapa antingen ett s k tvåkam-
marsystem, där höger kammare pumpar
blod till arteria pulmonalis och lungor-
na, vänster kammare till systemkrets-
loppet, eller ett enkammarsystem, där
det venösa återflödet från kroppen
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Figur 1. Schematisk bild av
pulmonalisatresi (intakt ventrikelseptum)
med kranskärlsfistel till höger kranskärl.
Teckning (samtliga schematiska figurer)
av dr Boris Nilsson, Barnhjärtcentrum,
Göteborg.



kopplas förbi hjärtat direkt till lungorna
(vena cava superior och inferior till ar-
teria pulmonalis, »total cavopulmonary
connection», TCPC). Detta innebär att
hjärtat fungerar som en kammare vilken
pumpar syresatt blod till systemkrets-
loppet (Figur 3).

Hos tio av barnen satsades initialt på
ett enkammarsystem, eftersom höger
kammare bedömdes som mycket out-
vecklad. Alla tio fick under neonatalpe-
rioden en aortopulmonell shunt (Bla-
lock–Taussig eller modifierad Bla-
lock–Taussig-shunt) (Figur 4) som er-
sättning för ductus arteriosus. Av de tio
barnen lever sju. Fem av dem är opere-
rade med TCPC, vilket skedde i åldrar-
na 2,5, 3, 4 respektive 11 år. Två, som
väntar på slutoperation, är opererade
vid 5 månaders respektive 11 års ålder
med en s k bidirektionell Glenn, vilket
innebär att enbart vena cava superior är
kopplad till arteria pulmonalis (Figur
5).

Hos resterande 13 barn syftade man
till tvåkammarsystem, vilket lyckades
hos nio. Tre dog före eller i samband
med slutoperation; hos ett barn fick
målsättningen ändras till enkammar-
system. I nio fall anlades shunt samti-
digt med den initiala pulmonalisvalvu-
lotomin; av dessa barn lever sex. Fyra
barn är färdigopererade med utflödes-
korrektion och nedläggning av shunt
(operationsålder 3 månader–3,5 år).
Två har fortfarande shunten kvar, men
man räknar med att kunna lägga ned
den. I tre fall utfördes enbart pulmona-
lisvalvulotomi initialt; hos två av dessa
behövde man anlägga shunt senare,

men ett barn klarade sig utan ytterligare
kirurgiskt ingrepp. Hos det barn för vil-
ket målsättningen att nå tvåkammarsy-
stem fick ändras utfördes utflödeskor-
rektion av arteria pulmonalis vid 3 må-
naders ålder. Hon hade en persisterande
ductus arteriosus och behövde shunt
först vid 1 års ålder; vid 12 års ålder
opererades hon med TCPC.

Sammanfattningsvis lever 17 barn,
varav åtta barn har enkammarsystem,
nio har tvåkammarsystem (Figur 6).

Mortalitet
Sex barn mellan 2 dygn och 5 år

gamla har dött, fem i anslutning till ope-

rativt ingrepp, en i mors subita vid 17
månaders ålder. Ett barn dog vid 6
dygns ålder i samband med förmaks-
septektomi och anläggning av shunt.
Hans enda kranskärl kommunicerade
med höger kammare, och det fanns även
stenoser i ramus interventricularis. Av-
vikelserna i kranskärlen var inte kända
preoperativt, eftersom man hade utfört
endast ultraljudsundersökning. En poj-
ke dog vid 15 månaders ålder i samband
med utflödeskorrektion. Han hade haft
symtom på svikt i ett par månader pre-
operativt. Vid obduktionen fann man
bilaterala subduralhematom. Det är
oklart när dessa uppkommit och hur de
bidragit till utgången. Ett barn dog vid 2
dygns ålder på grund av blödningskom-
plikation vid dilatation av pulmonalis-
klaffen. Två dog efter anläggning av
TCPC (3 respektive 5 år gamla). Tre av
de sex avlidna hade kranskärlsavvikel-
ser.

Telefonintervju
med föräldrarna
Vid intervjun var barnen 1–14 år

gamla. Åtta av de 17 barnen uppfattades
ha normal funktionsnivå jämfört med
syskon och jämnåriga. Sju av dem har
tvåkammarsystem, endast ett har en-
kammarsystem. 

Av de nio barnen med nedsatt funk-
tionsnivå hade sju enkammarsystem.
Fem av dessa sju är slutopererade. Sju
barn hade vårdbidrag; alla tillhörde en-
kammargruppen. 

14 barn gick före 18 månaders ålder,
en gick inte förrän vid 2 års ålder. På
grund av språksvårigheter kunde tillför-
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Figur 2. Uppmätta värden på
tricuspidalisostiets diameter i förhållande
till kroppsvikt. Normalvärden enligt de
Leval och medarbetare [7].

Figur 3. Total cavopulmonell anastomos
(TCPC) med fenestration enligt Laks.

Figur 4. Aortopulmonell shunt
(modifierad Blalock–Taussig-shunt);
»clips» på ductus arteriosus (pil).

Figur 5. Bidirektionell Glenn, dvs vena
cava superior är kopplad till lungartären.
Clips på aortopulmonell shunt (pil) och
på ductus arteriosus (pil).



litliga uppgifter ej erhållas för två av
barnen.

Tio barn var i förskoleåldern, endast
ett barn vårdades i hemmet på grund av
hjärtfelet. Sju var skolbarn, alla gick i
normalklass och sex deltog i gymnasti-
ken.

Två av de fyra skolbarnen med en-
kammarsystem var så pass funktions-
nedsatta att de behövde personlig assi-
stent. Den ena är en 8-årig pojke som
vid operation nummer två vid 13 måna-
ders ålder fick en shunt som felkoppla-
des, vilket ledde till en hypoxisk hjärn-
skada. Han opererades med TCPC vid 4
års ålder. Den andra är en 12-årig flicka,
opererad även för duodenalstenos vid 6
månaders ålder. Man påbörjade en ope-
ration med TCPC då flickan var 6 år,
men fann högt tryck i arteria pulmona-
lis, varför operationen inte kunde full-
följas. Postoperativt fick patienten ster-
numosteomyelit. Vid 11 års ålder ope-
rerades hon med bidirektionell Glenn,
vilket markant förbättrade hennes all-
mäntillstånd.

Kartläggning nödvändig
av hela anatomin
För bästa möjliga resultat vid kirurgi

av PA-IVS är noggrann preoperativ
kartläggning av hela anatomin nödvän-
dig, dvs man bör utföra både ultraljuds-
undersökning för att bedöma såväl hö-
ger kammares storlek/hypertrofi som
tricuspidalisostiets diameter och inva-
siv utredning för att kartlägga krans-
kärlsanatomin, vilken ej säkert kan be-
dömas vid ultraljudsundersökning [2, 8,
9]. De mycket grava kranskärlsavvikel-

serna hos ett av barnen syntes ej vid ult-
raljudsundersökningen; bedömt i efter-
hand borde barnet ej ha opererats. Vid
stenoser proximalt i kranskärlen, s k
högerkammarberoende cirkulation, får
patienten myokardischemi vid dekom-
primering av höger kammare [2, 10,
11]. Kranskärlsavvikelser är vanligast
vid liten högerkammare, men kan fin-
nas även vid normalstor högerkammare
[2, 12].

En- eller tvåkammarsystem?
På centra med stor erfarenhet av PA-

IVS hävdas att man så långt som möj-
ligt bör korrigera med syfte att nå två-
kammarsystem, vilket även våra resul-
tat talar för [13]. Det är framför allt
storleken på höger kammare som har
avgjort valet av kirurgisk metod. De
flesta är överens om att barn med rudi-
mentär högerkammare ej lämpar sig för
tvåkammarsystem [1-3, 7-10, 12, 14,
15], men det finns rapporter om att
även den minsta högerkammare kan
växa [11].

Tricuspidalisostiets diameter korre-
lerar vanligen väl till höger kammares
storlek [1, 7, 10, 13, 16, 17]. I vårt ma-
terial hade barnen med tvåkammarsy-
stem en diameter hos tricuspidalisosti-
et på >7 mm. Enligt de Leval och med-
arbetare [7] kan man räkna med att få
ett fungerande tvåkammarsystem om
tricuspidalisostiets diameter ligger
över den lägre 99-procentskonfidens-
gränsen av normalvärdet, och om det
finns inflödesdel, trabekulär del och in-
fundibulär utflödesdel i höger kamma-
re. I vårt material har dock ett barn fått
tvåkammarsystem trots att tricus-
pidalisostiets diameter låg under 99-
procentsgränsen.

Det är visat att höger kammare och
tricuspialisostiet kan växa vid ökat flö-

de, varför vissa förordar pulmonalisval-
vulotomi när den infundibulära delen av
höger kammare är utvecklad [1, 7-9, 14-
16]. Vid en del centra utför man alltid,
oavsett högerkammarstorlek, generös
utflödeskorrektion med »patch» i tidigt
skede med goda resultat [11]. Även hos
barn med sinusoider/fistlar kan korrige-
ring göras med tvåkammarsystem en-
ligt Giglia och medarbetare [2], dock ej
vid förekomst av stenoser/obstruktio-
ner i både höger och vänster kranskärls-
system.

Konklusion
PA-IVS kan sålunda behandlas med

acceptabelt resultat. Vår mortalitet på
26 procent är i nivå med den vid inter-
nationella centra [1, 3, 4, 11, 12, 15, 16].
De funktionella resultaten får också be-
traktas som acceptabla. Slutligen bör
erinras om att för 20 år sedan angavs
dödligheten under första levnadsåret till
77 procent vid PA-IVS, att jämföra med
7 procent i vårt material. Detta kan tas
som uttryck för den dynamiska utveck-
ling som karakteriserat barnhjärtsjuk-
vården under 1980- och 1990-talen
[18].
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Figur 6. Flödesschema för kirurgisk
behandling. Siffrorna anger antalet
patienter i respektive grupp, siffror inom
parentes anger antal döda patienter inom
gruppen.
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Nya diagnosmetoder, framför
allt ultraljud, har gjort att allt
fler lindriga fall anmäls till det
svenska registret över medfödda
hjärtfel hos barn. Till synes har
därför prevalensen av hjärtfel
vid födelsen ökat, medan den
för väldefinierade grupper av
svårare vitier varit konstant.
Samma problem finns i liknande
internationella register. Morta-
liteten upp till 1 års ålder mins-
kar, men är fortfarande hög i de
svårare grupperna. Registret
behövs bl a för sjukvårdsplane-
ring på lång sikt, men anmäl-
ningsförfarandet bör läggas om
och resurser måste tillföras.

År 1981 startade, som en del av det
allmänna missbildningsregistret, ett
speciellt register över medfödda hjärtfel
(VOC) hos barn. Detta gjordes i samar-
bete mellan Socialstyrelsen och Svens-
ka barnkardiologföreningen; 15 år-
gångar av barn omfattas nu av regist-
ret.

Framsteg inom
diagnostik och terapi
Under dessa 15 år har stora föränd-

ringar skett inom barnkardiologin,
framför allt inom diagnostiken, men
också inom både medicinsk och kirur-
gisk terapi. Ultraljud och dopplertek-
nik har inneburit en revolution; tidiga-
re krävdes invasiva undersökningar
som hjärtkatetrisering och kärlröntgen
– eller obduktion – för en klar diagnos.
Utredning kan numera utföras vid alla
barnkliniker, inte bara vid specialist-
centra. Man kan tidigt diagnostise-
ra både svåra och mycket lindriga
VOC.

Samtidigt opereras allt svårare hjärt-
fel hos allt yngre barn. Denna hjärtkir-
urgi är nu koncentrerad till två centra,
mot de tidigare fyra. Man kan också
göra allt fler icke-operativa ingrepp i
hjärtat i samband med hjärtkatetrise-
ring. Till detta kommer medicinska
framsteg som farmakologiskt öppethål-
lande av ductus arteriosus, samt förbätt-

rad behandling av acidos och hypoter-
mi.

Vad skall registreras?
Allt detta gör att olika problem i

samband med register av detta slag ak-
tualiseras. Varför för man registren?
Vilka hjärtfel skall anmälas, och upp till
vilken ålder? Vem anmäler?

Helt klart är att siffror från enstaka
centra blir för små för att meningsfullt
kunna användas framför allt i interna-
tionella jämförelser. Man kan se ett re-
gister som en övervakningsfunktion för
att kunna slå larm om teratogena agens;
då bör data både matas in och kunna nås
ganska snabbt. Man kan vilja ha data för
planering av sjukvården, som t ex hur
många barn som kommer att behöva
operationer eller andra åtgärder, även
som vuxna; då är man mest intresserad
av de svårare hjärtfelen och behöver en
lång uppföljningstid. Man kan vilja ha
en så fullständig bild som möjligt av
alla VOC, inte bara de svårare, som bak-
grund till tankar om etiologi och ärftlig-
het; då bör man kunna samla data från
alla sjukhus, inte bara från specialist-
centra, liksom data från fosterdiagno-
stik, och även här ha en lång uppfölj-
ningstid. Man bör också kunna följa
upp de barn som småningom föds av re-
gistrets f d hjärtbarn.

Den svåra frågan om gränsdragning
kommer in här, inte bara mellan lindri-
ga och allvarliga hjärtfel, utan mellan
normala variationer och hjärtfel. Med
ultraljud finner man numera t ex öppet-
stående foramen ovale hos nyfödda, lik-
som helt små muskulära ventrikelsep-
tumdefekter som sluter sig tidigt, eller
pulmonalisstenoser med en gradient på
10 mm Hg. Sådana fall anmäls i ökad
utsträckning till registret.

Det svenska registret
De hjärtfel som man ursprungligen

ville inkludera i vårt register var de som
gav sådana symtom att barnet före 1 års

Resurser till kartläggningen av hjärtfel hos barn
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