
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  37  •  1997 3145

Modern ultraljudsteknologi har inte
bara revolutionerat dagens barnkardio-
logi utan också utvecklats till en teknik
som gör det möjligt att bedöma det
ofödda barnets hjärta och centrala he-
modynamik. Med den utrustning och de
tekniker som rutinmässigt används i
den barnkardiologiska verksamheten
kan man från och med den 17:e till 18:e
graviditetsveckan göra detaljerade
strukturella och funktionella bedöm-
ningar av fostrets hjärta och hemodyna-
miska situation. Vid en fosterekokar-

diografisk undersökning utnyttjas följ-
aktligen inte bara tvådimensionell åter-
givning av hjärtats struktur utan även
M-mode (motion modulation, rörelse-
modulering) och mer funktionella tek-
niker som flödeshastighetsmätningar
med pulsad och kontinuerlig doppler
liksom färgdopplerteknik.

Fostrets centrala hemodynamik
Vid bedömning av fostrets hjärta och

cirkulation måste hänsyn tas till att fost-
rets centrala hemodynamik skiljer sig
både anatomiskt och funktionellt från
det födda barnets. Hos fostret finns ett
öppet foramen ovale och en öppen duc-
tus arteriosus som resulterar i en »paral-
lell» koppling mellan höger och vänster
kammare. Båda kamrar pumpar således
i systemkretsloppet, till skillnad från si-
tuationen efter födelsen då höger och
vänster kammare pumpar i var sitt
kretslopp, lung- respektive system-
kretsloppet. Fostret kan följaktligen
ofta bibehålla en acceptabel hemodyna-
misk funktion med endast en pumpande
kammare. Däremot tolereras en klaffin-
sufficiens i regel dåligt, oavsett om den
drabbar höger eller vänster kammare.

En tillräcklig blodgenomströmning
är av avgörande betydelse för den feta-
la tillväxten av både hjärtrum och blod-
kärl. En underutvecklad, hypoplastisk
eller stenotisk klaff i kammarens in- el-
ler avflöde kan således vara den primä-
ra orsaken till en hypoplastisk kamma-
re. En läckande tricuspidalis- eller mi-
tralisklaff kan orsaka ett försämrat av-
flöde från kammaren och resultera i en
hypoplasi/atresi av kammarens utflö-
destrakt och klaff.

Hos fostret är lungkärlsmotståndet
högt och lungkärlsgenomblödningen
reducerad jämfört med situationen efter
födelsen. Det huvudsakliga inflödet till
vänster kammare sker följaktligen ge-
nom foramen ovale. Ett trångt foramen
ovale kan således också vara orsaken till
att vänster kammare inte tillväxer på ett
normalt sätt. Vid fetal konstriktion av
ductus arteriosus får höger kammare
svårigheter att tömma sig, samtidigt
som en ökad mängd blod tvingas genom
lungkärlsbädden. Resultatet kan bli hö-
gerkammarhypertrofi och svikt samt
förändringar i lungkapillärernas mus-

kularisering, med neonatal pulmonell
hypertension som följd.

Hjärtmissbildning
Hjärtmissbildning diagnostiseras

hos mellan fem och åtta av 1 000 barn
[1]. Prevalensen hos foster anses vara
betydligt högre [2]; hos foster som
aborteras under andra trimestern påvi-
sas en betydande hjärtmissbildning hos
2,4 procent [3]. Fosterekokardiografis-
ka studier bekräftar också att många
foster med intrauterint diagnostiserade
hjärtmissbildningar avlider under gra-
viditeten [4, 5]. Detta gäller inte bara de
missbildningar, t ex av tricuspidalis-
klaffen [6], som leder till fetal hjärtsvikt
utan även andra hjärtmissbildningar
vilka inte borde ge några hemodyna-
miska problem [4, 7]. Att den fetala
mortaliteten är hög även när relativt
lindriga hjärtmissbildningar diagnosti-
serats förklaras av den överrepresenta-
tion av allvarliga extrakardiella miss-
bildningar som ses i denna grupp. Det är
ju oftast vetskapen om dessa missbild-
ningar som föranleder en kardiologisk
utredning [7]. Hos foster med primärt
påvisad hjärtmissbildning finns också
en betydande risk för både extrakardiell
missbildning, 30 procent [5], och kro-
mosomavikelse, 17–20 procent [4, 5].

Upprepningsrisken för de flesta ty-
per av medfödda hjärtfel är något större
om det är modern (5–10 procent) som
har missbildningen än om den finns hos
fadern eller ett syskon (2–3 procent) [8-
10]. Något större risk förefaller gene-
rellt föreligga vid obstruktioner och hy-
poplasier av vänster kammare (10–15
procent) [9, 10]. Flertalet fosterekokar-
diografiska undersökningar genomförs
idag på kvinnor som tidigare fött ett
hjärtmissbildat barn. Avsikten med des-
sa undersökningar är i huvudsak att
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De senaste 20 årens utveck-
ling inom ultraljudsteknologin
har gjort det möjligt att med
ekokardiografi bedöma foster-
hjärtats struktur och funktion.
Även om metoden oftast an-
vänds för att utesluta hjärtmiss-
bildning kan den också använ-
das för att kartlägga komplice-
rade hjärtmissbildningar, och
då resultera i ett bättre omhän-
dertagande efter födelsen alter-
nativt ligga till grund för ett be-
slut att avbryta graviditeten. Fe-
tal ekokardiografi har dessutom
påtagligt förbättrat diagnosti-
ken vid fosterarytmier och gjort
det möjligt att följa deras be-
handling. Tekniken kan även
användas för att bedöma hemo-
dynamisk anpassning och funk-
tion såväl vid graviditetskompli-
kationer som vid behandling
med farmaka där det finns risk
för oönskade hemodynamiska
effekter på fostret.



minska den oro som föräldrarna kan
känna inför risken att få ännu ett hjärt-
missbildat barn. Som förväntat påvisas
heller inte någon hjärtmissbildning vid
98 procent av dessa undersökningar [5].
Riskfaktorer av betydligt större predik-
tivt värde är extrakardiell missbildning,
kromosomavvikelse och icke-immun
fetal hydrops (15–25 procent) [4, 5]. 

Fyrkammarbild
i rutinundersökning
Hos endast 10 procent av barnen

med hjärtmissbildning finner man un-
der graviditeten någon av ovanstående
riskfaktorer [11]. Om man avser att
identifiera en större andel foster med
hjärtfel räcker det således inte att grans-
ka riskgraviditeter, utan större oselekte-
rade grupper gravida kvinnor måste un-
dersökas. Försök till detta har gjorts, fö-
reträdesvis i Frankrike och Storbritan-
nien, genom att integrera en standardi-
serad projektion av hjärtat, en s k fyr-
kammarbild, i den fetala ultraljudsun-
dersökning som regionens obstetriska
enheter rutinmässigt erbjudit sina gra-
vida kvinnor vid en graviditetslängd på
18–20 veckor [12, 13]. Resultaten har
varierat kraftigt mellan de olika obstet-
riska enheter som deltagit i undersök-
ningarna. Av de missbildningar som
kan förväntas upptäckas med en fyr-
kammarbild har man upptäckt mellan 0

procent och 70 procent [12, 13], vilket
speglar både svårigheterna och möjlig-
heterna med tekniken.

Även utan dessa strukturerade hjärt-
undersökningar är det ändå så, att de
flesta hjärtfel som idag diagnostiseras
intrauterint primärt har upptäckts vid en
obstetrisk ultraljudsundersökning [5].
Det bör dock påpekas att många hjärtfel
inte kan upptäckas på en enkel fyrkam-
marbild, liksom att fynden vid enstaka
hjärtmissbildningar – speciellt obstruk-
tioner i kamrarnas avflöden – kan vara
diskreta i vecka 18–20 men övergå i
klaffatresier och kammarhypoplasier
under senare graviditet [14, 15].

Vad gäller effekten av att integrera
en fyrkammarbild av hjärtat i den ultra-
ljudsundersökning som görs rutinmäs-
sigt under första hälften av graviditeten
har man, till följd av att graviditeten av-
brutits vid diagnos [16], kunnat påvisa
ett minskande antal födda barn med hy-
poplastiskt vänsterhjärta. Prenatal kän-

nedom om ett komplicerat hjärtfel har
också gjort ett optimalt postnatalt om-
händertagande möjligt, i stället för att
åtgärder har vidtagits först efter det att
den nyfödde fått symtom [17]. Trots att
man i enstaka selekterade fall sett lo-
vande resultat av ballongdilatation vid
kritisk aortastenos [18], existerar det
idag inte någon effektiv prenatal inter-
vention vid någon typ av hjärtmissbild-
ning.

Fallbeskrivningar
Fall 1. I känd duplexgraviditet utför-

des fosterekokardiografisk undersök-
ning graviditetsvecka 18, på grund av
att både fadern och ett tidigare barn var
födda med Fallots anomali. Båda hade
dessutom en anomalt löpande lungar-
tärgren, vilket hos barnet resulterade i
en kompression av trachea och var en
bidragande orsak till att detta barn avled
i samband med en luftvägsinfektion.

Man fann hos tvilling nr 1 en stor
ventrikelseptumdefekt med överridan-
de aorta samt pulmonalstenos, dvs en
typisk bild vid Fallots anomali. Lungar-
tärgrenarna bedömdes löpa normalt.
Hos tvilling nr 2 fann man en normal
hjärtanatomi.

Då en pulmonalstenos funnen vid
denna tid riskerar att övergå i en atresi
utfördes flera kontroller under den fort-
satta graviditeten. Utflödet till lungartä-
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Figur 1. Tvådimensionell bild av ett
foster med hypoplastiskt
vänsterkammarsyndrom (aortaatresi,
hypoplastisk vänsterkammare och
mitralishypoplasi) vid 30 veckors
graviditetslängd. Ryggen nedåt. Notera
den rundade, kraftigt förtjockade
vänsterkammaren med ett reducerat
lumen samt den associerade cystiska
njurmissbildningen. (LV = vänster
kammare, RV = höger kammare, PA =
lungartär).

Figur 2. Simultan dopplerregistrering
från mitralis (uppåt) och aorta (nedåt)
hos ett foster med förmaksbigemini. E-
vågen motsvarar kammarens relaxation
och passiva fyllnad medan A-vågen är ett
resultat av förmakets kontraktion.
Kammarkontraktionen motsvaras av den
följande dopplerprofilen i aorta (AO).
Varje sinusutlöst slag föregås av en
kompensatorisk paus (onormalt långt
avstånd mellan E- och A-våg) och följs
av ett prematurt supraventrikulärt
extraslag (onormalt kort avstånd mellan
E- och A-våg), som i detta fall är fortlett
och även resulterar i en kammar-
kontraktion som kommer tidigare än
förväntat.



ren kvarstod dock och det fanns inga
hållpunkter för att lungcirkulationen
skulle var ductusberoende. Efter partus
vecka 37 kunde man hos tvilling nr 1 ve-
rifiera diagnosen Fallots anomali med
måttlig pulmonalstenos. På grund av
tilltagande cyanos anlades en shunt då
barnet var 3 månader. Det opererades en
andra gång vid 12 månaders ålder med
totalkorrektion. Långtidsprognos god.

Detta fall beskriver ett föräldrapar
som löper stor risk för att åter få ett barn
med hjärtmissbildning. De ansåg att det
skulle vara lättare att klara av detta om
man i god tid hade vetskap om att så var
fallet; den första undersökningen gjor-
des följaktligen på föräldrarnas begä-
ran. De följande undersökningarna
gjordes för att optimera det postnatala
medicinska omhändertagandet.

Fall 2. Vid ultraljudsdatering vecka
16 upptäcktes att fostret hade en bilate-
ral multicystisk njurmissbildning. Vid
kontroll vecka 30 noterades även att
hjärtats kamrar var olikstora, varför en
riktad hjärtundersökning utfördes. Man
fann då en typisk bild av ett hypoplas-
tiskt vänsterkammarsyndrom med en li-
ten tjockväggig vänsterkammare, hy-
poplastisk mitralklaff och atretisk aor-
taklaff (Figur 1). Dessutom fanns en tri-
cuspidalisinsufficiens.

Vid ett uppföljande besök en vecka
senare fattades ett preliminärt beslut att
avstå från palliativ hjärtkirurgi efter fö-

delsen. Barnet föddes vecka 35 efter in-
duktion. Då postnatal ekokardiografi
verifierade hjärtmissbildningen, liksom
en nu uttalad tricuspidalisinsufficiens,
avstod man från kirurgisk palliation,
och barnet gick ad mortem vid 2 veck-
ors ålder. Föräldrarna hade uppföljande
kontakter med kurator och barnkardio-
log.

Detta fall belyser det faktum att
många hjärtfel hittas prenatalt som en
följd av att man redan konstaterat en an-
nan allvarlig missbildning. Genom att
dessa mycket allvarliga missbildningar
i hjärta och njurar upptäcktes prenatalt
kunde man under relativt lugna förhål-

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  37  •  1997 3147

Figur 4. M-moderegistrering hos ett
foster med blockerad förmaksbigemini
(Fall 3). Vänstra kammarväggens (LV,
överst) respektive högra förmaksväggens
(RA, underst) rörelser i y-led. I förmaks-
väggen följs varje förmakskontraktion
snabbt av en mindre tydlig kontraktion
(ES, prematurt supraventrikulärt
extraslag), medan detta inte kan ses i
kammar-väggen, där man bara har en
kontraktion på grund av att AV-noden är
refraktär och inte överleder extraslagen.
Däremot leder extraslagen till en
fördröjning av nästa sinusslag, med en
kompensatorisk paus och bradykardi
som följd.

Figur 3. CTG-registrering hos ett foster
med blockerad förmaksbigemini (Fall 3).
Överst ses fostrets hjärtfrekvens, nederst
livmoderväggens kontraktioner. Notera
den relativt regelbundna kammar-
frekvensen omkring 90 slag/minut.



landen och utan tidsnöd göra utredning-
en, informera och diskutera med föräld-
rarna samt besluta om handläggning.
Det medicinska omhändertagandet vid
födelsen kunde optimeras, samtidigt
som föräldrarna fick  möjlighet att för-
bereda sig och kunde besparas en del av
den stora dramatik som uppstår då ett
barn oväntat blir kritiskt sjukt alldeles
efter födelsen.

Man kan även konstatera att denna
hjärtmissbildning med stor sannolikhet
hade kunnat diagnostiseras med en rik-
tad hjärtundersökning redan i vecka
17–18, vilket i detta fall förmodligen
hade resulterat i att föräldrarna valt att
avbryta graviditeten.

Arytmier
Med fetal ekokardiografi kan oftast

arytmins typ fastställas, samtidigt som
man kan bedöma hjärtats struktur och
grad av hemodynamisk påverkan. Feta-
la arytmier kan grovt indelas i oregel-
bundna, snabba och långsamma.

Oregelbundna arytmier är oftast or-
sakade av supraventrikulära extraslag.
Mer sällan ses ventrikulärt utlösta ext-
raslag. Som regel är dessa arytmier helt
ofarliga, även om det kanske finns en
något ökad risk för dessa foster att få
supraventrikulär takykardi. Extraslag
har en tendens att uppträda som bigemi-
nier och trigeminier, dvs ett extraslag

efter varje eller vartannat normalt sinus-
slag (Figur 2). Dessa ektopier kan fram-
för allt orsaka kliniska problem, då de är
blockerade och resulterar i en regelbun-
den bradykardi (80–90 slag/minut),
som kliniskt kan förväxlas med AV-
block eller sinusbradykardi och i det se-
nare fallet tolkas som en hotande foster-
asfyxi (Fall 3). Med doppler och M-
mode kan dessa arytmier, liksom dess
differentialdiagnoser, kartläggas.

En fosterhjärtfrekvens överstigande
180–200 slag/minut innebär vanligtvis

att det rör sig om en arytmi. Den vanli-
gaste takyarytmin är supraventrikulär
återkopplingstakykardi, som oftast har
en frekvens på 240–260 slag/minut. Om
denna takykardi pågår kontinuerligt
finns stor risk för hjärtsvikt, hydrops
och intrauterin död [19-21]. Transpla-
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Figur 5. EKG hos ett nyfött barn med
blockerad förmakstrigemini (Fall 3).
Vartannat sinusutlöst slag är följt av ett
prematurt extraslag som inte ger upphov
till någon kammaraktivering.

Figur 6. M-moderegistrering hos ett
foster i vecka 28 med AV-block III.
Förmaken (överst) har en frekvens på
130 slag/minut medan kammaren
(nederst) har en frekvens på 45 slag/
minut utan association till
förmakskontraktionerna.



centär eller fetal administrering av anti-
arytmika har påtagligt förbättrat pro-
gnosen för dessa foster [19-21]. Med fe-
tal ekokardiografi kan diagnosen stäl-
las, graden av hemodynamisk påverkan
bedömas och effekten av behandlingen
följas [22, 23].

Förmaksfladder är en ovanligare ta-
kykardi, med en förmaksfrekvens på
350–440 slag/minut, men på grund av
AV-blockering en betydligt lägre kam-
marfrekvens än vid supraventrikulär ta-
kykardi. Tillståndet beskrivs oftast som
något mer svårbehandlat och med säm-
re prognos än supraventrikulär takykar-
di [19, 20].

Bradykardier (<100 slag/minut) är
antingen sinusbradykardier, blockerade
förmaksektopier eller AV-blockeringar.
Blockerade ektopier har ofta perioder
av normal grundrytm och extraslag,
medan AV-blockeringarna vanligtvis är
totala med en kontinuerligt låg kam-
marfrekvens på 50–70 slag/minut. To-
tala AV-block är i 50 procent associera-
de med relativt komplexa hjärtfel (iso-
merismer av vänster förmak), medan de
utan hjärtfel ofta är relaterade till mater-
nell bindvävssjukdom [24]. Prognos-
tiskt ogynnsamma faktorer är hjärt-
missbildning, hydrops, förmaksfre-
kvens <120 slag/minut och kammarfre-
kvens <55 slag/minut [24, 25]. I ensta-
ka fall har betastimulerare (Fall 4) [26]
liksom dexametason [27] använts med
god effekt.

Fall 3 och 4
Fall 3. I vecka 36, i en i övrigt nor-

mal graviditet, noterades plötsliga
bradykardier med en fosterhjärtfre-
kvens på ca 90 slag/minut. Fosteras-
fyxi misstänktes initialt, men CTG-
kurvan (Figur 3) var ej typisk för fetal
distress.

Fosterekokardiografi konstaterade
perioder med supraventrikulära extra-
slag i bigeministällning med så korta
kopplingsintervall att ektopierna block-
erades i AV-noden. Dessutom ledde de
till en fördröjning av nästa sinusslag,
med en kompensatorisk paus resulte-
rande i en regelbunden bradykardi (Fi-
gur 4).

Man fann inga tecken på hjärtsvikt
hos fostret, varför inga åtgärder behöv-
de vidtas. Vaginalförlossning i fullgång-
en tid. Postnatalt förelåg fortfarande ex-
traslag, periodvis som blockerade trige-
minier (Figur 5). När barnet var 6 måna-
der sågs inga extraslag på vilo-EKG.

Denna arytmi, som diagnostiseras
med fetal ekokardiografi, är sannolikt
relativt vanlig; vi har under de senaste
åren sett ett drygt tiotal foster med
blockerade ektopier samt bedömt EKG
på minst tre nyfödda med denna arytmi
där kvinnan förlösts akut under miss-
tanke om hotande fosterasfyxi. Arytmin

är inte associerad med någon ökad risk
för hjärtmissbildning.

Fall 4. Hos en kvinna med känt Sjö-
grens syndrom auskulterades fosterbra-
dykardi i graviditetsvecka 27. Foster-
ekokardiografi visade normal anatomi,
men totalt AV-block med förmaksfre-
kvens på ca 140 slag/minut och kam-
marfrekvens 46–48 slag/minut (Figur
6). Hjärtat var lätt dilaterat men utan
AV-klaffinsufficiens. Fosterhjärtfre-
kvensen sjönk successivt, och vid en
frekvens om 39–40 slag/minut samt be-
gynnande läckage i AV-klaffarna, i
vecka 36, insattes modern på terbutalin
10 mg/dygn i ett försök att höja kam-
marfrekvensen. Fostret föreföll svara
på detta, med en frekvensstegring till
47–48 slag/minut. Planerat sectio utför-
des vecka 38 och pacemaker inlades
komplikationsfritt på det första lev-
nadsdygnet.

Fosterekokardiografi användes i det-
ta fall för att dels fastställa diagnosen,
dels följa hjärtats funktion (hjärtstorlek,
grad av insufficiens i AV-klaffarna,
dopplerprofiler i centrala artärer och ve-
ner).

Hjärtfunktion
Ekokardiografi är ett ovärderligt kli-

niskt instrument för funktionell cirkula-
torisk bedömning av födda barn. Princi-
piellt kan samma tekniker användas på
ofödda barn, även om tolkningen måste
göras utifrån de särskilda förhållanden
som föreligger prenatalt. En bedöm-
ning av hjärtats storlek [28] ger således
en uppfattning om kamrarnas slagvoly-
mer, vilket beroende på omständighe-
terna sin tur kan användas som ett mått
på storleken av en klaffinsufficiens, an-
passning till ett AV-block [28] eller en
extrakardiell shunt [29], alternativt
sviktande myokardfunktion.

Referensvärden för praktiskt taget
alla dimensioner på hjärtrum och större
kärl finns idag tillgängliga [30], och i
enskilda fall kan mätningar av dessa
tillföra ytterligare information. Dopp-
lerregistreringar från aorta och pulmo-
nalis med beräkningar av olika hastig-
heter och tidsintervall avspeglar hjärtats
systoliska funktion under de hemody-
namiska förhållanden som för tillfället
råder i den centrala cirkulationen. Sam-
ma typ av registreringar i mitralis, tri-
cuspidalis och centrala vener ger infor-
mation om hjärtats diastoliska fyllnad.
Då hjärtats diastoliska funktion är en
komplex process, med en aktiv relaxa-
tion följd av en passiv fyllnad och slut-
ligen en förmakskontraktion, är dessa
dopplerprofiler ofta svåra att tolka.
Dopplerprofilerna från de centrala ve-
nerna i fostret och navelsträngen påver-
kas dessutom av förmakens funktion,
men verkar trots detta vara användbara

för att identifiera foster med allvarlig
hjärtsvikt och hotande intrauterin fos-
terdöd [31].

Mätningar av kammardimensioner
[32], liksom dopplerregistreringar i
kombination med dimensionsmätning-
ar av hjärtats klaffar [33], visar att höger
kammare normalt har ca 20 procent
större minutvolym än den vänstra. Vid
placentär sjukdom med tillväxthäm-
ning ses en minskning i hjärtminutvo-
lym, vilken företrädesvis drabbar höger
kammare [34, 35]. Dessa fynd, liksom
de förändringar i dopplerprofilernas
tidsintervall [36] som också ses vid pla-
centär insufficiens, stämmer väl med
den omfördelning av fostrets blodflöde
till förmån för hjärnan som förväntas
ske vid kronisk hypoxemi. Denna typ av
information har påtagligt ökat kunska-
pen om det humana fostrets hemodyna-
miska anpassning till olika typer av gra-
viditetskomplikationer. Däremot har
dessa relativt komplicerade registre-
ringar blivit mindre kliniskt utnyttjade
än de som lättare kunnat erhållas från
mer perifera artärer i fostrets navel-
sträng och hjärna.

Flödeshastigherna genom ductus ar-
teriosus är relativt höga jämfört med
andra fetala artärer, och sannolikt finns
redan under normala förhållanden en
mindre tryckgradient över detta kärl. En
relativt hög blodnivå av prostaglandiner
är en av de viktigaste orsakerna till att
ductus arteriosus bibehålles öppen un-
der fosterlivet. Vid maternell behand-
ling med substanser som hämmar syn-
tesen av prostaglandin har man också
sett tecken på konstriktion av ductus ar-
teriosus hos 50–85 procent av fostren
[37, 38]. En mer kortvarig konstriktion
tolereras i regel väl genom att det sker
en omfördelning av blodflöde över fo-
ramen ovale, vilket gör att en normal
hjärtminutvolym bibehålls [39]. Vid
fortsatt behandling finns det dock risk
för mer uttalad högerkammarpåverkan,
lungkärlsförändringar och därmed he-
modynamiska problem efter födelsen
[37, 39-41]. Fetal ekokardiografi erbju-
der idag en möjlighet att tidigt upptäcka
och gradera påverkan på ductus arterio-
sus i de fall där behandling med pro-
staglandinhämmare ändå bedöms som
angelägen [37, 42].

Flera indikationsområden
Fetal kardiologi är en disciplin under

snabb utveckling. Fetal ekokardiografi,
som tidigare i huvudsak användes för
strukturell hjärtdiagnostik, har idag
även flera andra viktiga indikationsom-
råden. Tekniken är redan av stor bety-
delse vid diagnostik och behandling av
fetala arytmier. Dessutom används den
allt oftare för att bedöma fostrets hjärt-
funktion och centrala cirkulation vid
bl a dålig fostertillväxt, tvillingtransfu-
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sion och andra graviditetskomplikatio-
ner med risk för hemodynamisk foster-
påverkan.

Utan att gå vidare in på den fetala
kardiologiska verksamhetens organisa-
tion vill vi avslutningsvis framhålla att
handläggningen av foster med intraute-
rina hjärtproblem kräver ett gott och
nära samarbete mellan i första hand
barnkardiologer, obstetriker och neona-
tologer, men även genetikers och barn-
hjärtkirurgers expertis kan krävas.
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En fullständig referensförteckning kan er-
hållas från med dr Sven-Erik Sonesson, Pedi-
atriska kliniken, KS/S:t Görans barnkliniker,
Box 12500, 112 81 Stockholm.
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).
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