
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  44  •  1998 4857

Inom kardiologin har under
senare år adenosintrifosfat fått
en alltmer framträdande plats
vid behandling av paroxysmal
supraventrikulär takykardi.
Preparatet har en hämmande
inverkan på överledningstiden i
såväl AV-knuta som sinusknuta
och en relaxerande inverkan på
kärlmuskelceller. Preparatet är
tilltalande på grund av sin
utomordentliga effektivitet vid
reentry-takykardi, sin atoxicitet
och sin snabba halveringstid
(6 sekunder). Effektdurationen
vid intravenös injektion är un-
gefär 30 sekunder. 

Den sistnämnda egenskapen
utgör dock ett hinder för trans-
placentär spridning av prepara-
tet, och vi beskriver här ett fall
av digoxinresistent fetal taky-
kardi med hydropsutveckling,
där vi lyckades konvertera fost-
ret till sinusrytm genom att inji-
cera adenosintrifosfat via kor-
docentes. 

Patienten var en 30-årig tidigare
frisk kvinna, rökare, III-gravida, II-para
med tidigare normala graviditeter och
förlossningar 1989 respektive 1991.
Även denna graviditet utvecklades nor-
malt fram till graviditetsvecka 26, då

man noterade en lätt blodtryckssteg-
ring, spår av proteinuri samt ett kraftigt
tillväxande symfys–fundusmått. I gra-
viditetsvecka 30+3 sökte hon förloss-
ningsavdelningen på hemortssjukhuset
på grund av oro över minskande foster-
rörelser. 

CTG-registrering visade en hjärtfre-
kvens kring 140 slag/minut med nedsatt
variabilitet, varför patienten fick åter-
komma nästa dag för ny kontroll. Man
kunde då konstatera en fostertakykardi
där CTG-apparaten halverade hjärtfre-
kvensen, som egentligen låg kring 300
slag/minut. Ultraljud visade polyhyd-
ramnios (AFI=240 mm) och magnifik
ascites hos fostret, vilket föranledde
överremittering till Universitetssjukhu-
set, Linköping. 

Hjärtfrekvens 315 slag/minut
Förnyad ultraljudsundersökning be-

kräftade ovanstående fynd, och det
fanns en kvarstående takykardi med en
frekvens på 315 slag/minut. Fostret
hade en påtaglig hydrops med ascites
och perikardexsudat men endast antytt
pleuraexsudat. Man kunde påvisa re-
verserat flöde i slutdiastole i såväl aorta
abdominalis som vena cava inferior.
Inga hjärtmissbildningar kunde ses. 

Vid samma undersökning gjordes
amniocentes med provtagning för par-
vovirusdiagnostik och kromosomana-
lys. Modern genomgick intravenös di-
gitalisering under EKG-övervakning
(tre doser om 0,5 mg under loppet av
åtta timmar). Serumdigoxin tre timmar
efter sista dosen var 2,8 nmol/l (toxisk
nivå >2,6 nmol/l). 

Trots denna höga serumnivå hos mo-
dern hade man fortfarande nästa dag
inte lyckats uppnå någon påverkan på
fostrets hjärtfrekvens, och fostrets sta-
tus hade ultraljudsmässigt försämrats
med ett negativt flöde under hela dia-
stole mätt i navelartären. 

Då man vet att hydrops försämrar
den placentära passagen [1, 2] valde vi
nu att byta administrationsform för vår
terapi, och diskuterade med barnläkare
och kardiologer om att även byta läke-
medel. Samma dag gjordes i lokalanes-
tesi punktion av navelsträngen och
blodprov togs för analys av hemoglo-
binvärde (parvovirus B19-infektion kan

ge en påverkan på fostrets erytropoes
med anemi och sekundär takykardi). 

Adenosinlösning gav omslag 
Därefter gavs adenosinlösning (5

mg/ml), 0,1 ml utan omslag, 0,15 ml
utan omslag och slutligen 0,3 ml med
direkt omslag till normal frekvens, 150
slag/minut. Dosen motsvarar 0,05–0,1
mg/kg skattad fostervikt + skattad pla-
centavikt. Flödet i navelartären monito-
rerades och var initialt mycket dåligt, 15
cm/sekund, men förbättrades under
loppet av några minuter till ett positivt
flöde genom hela diastole, en förbätt-
ring som sedan kvarstod. 

Modern överfördes till förlossning-
en för fortsatt CTG-övervakning. Kar-
diologerna rekommenderade insättande
av flekainid i dosen 150 mg × 2 som re-
cidivprofylax. Digitalis utsattes. Fost-
ret, som före behandlingen i det när-
maste hade slutat röra sig, återfick nor-
mala fosterrörelser efter 6–8 timmar. 

Efter 36 timmar återkom takykardin,
och en ny kordocentes gjordes med in-
jektion av adenosin enligt ovanstående
schema och med samma lyckade resul-
tat, denna gång i generell anestesi. Fost-
ret tappades då också på 110 ml ascites-
vätska. Modern observerades med tele-
metri på hjärtintensivvårdsavdelning
under några dygn utan några läkeme-
delsbiverkningar eller tecken till pro-
arytmi. 

Efter en ytterligare tappning av 170
ml fosterascites utskrevs patienten till
hemmet med övervakningsutrustning
(Doptone) för att själv kunna kontrolle-
ra fostrets hjärtfrekvens. Flekainidme-
dicinering pågick i två veckor utan att
fostret uppvisade arytmi varefter pati-
enten var medicinfri under resten av
graviditeten. Virusinfektion kunde ej
påvisas. Fostret hade normalt hemoglo-
binvärde samt uppvisade normal kro-
mosomuppsättning. 

Ett piggt gossebarn
Fortsatta kontroller av fostret på

hemortssjukhuset visade regress av
ascites och ödem, och i graviditets-
vecka 41+5 föddes, vaginalt, ett piggt
gossebarn med födelsevikten 3 335
gram. Pojken bedömdes ej vara i behov
av profylaktisk terapi post partum, och
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har inte heller uppvisat någon arytmi,
preexcitation på vilo-EKG eller någon
annan EKG-avvikelse under sitt första
levnadsår.

DISKUSSION
Fetal takykardi är en ovanlig men all-

varlig graviditetskomplikation. Ibland
är orsaken en virusinfektion, tex parvo-
virus B19 eller cytomegalovirus, men
ofta är det okänt vad som initierar aryt-
min. Tillståndet är vanligen inte associ-
erat med hjärtmissbildningar men med
en störning i retledningssystemet. Inci-
dens samt prevalens är svårbedömd
men sannolikt har 2–3 promille av be-
folkningen deltavåg i vilo-EKG [3].
Hur många av dessa som i olika åldrar
har kliniska symtom i form av arytmi
(Wolf–Parkinson–Whites syndrom) är
dock osäkert.

Fetal takykardi utgörs oftast av en
smal QRS-takykardi, i majoriteten av
fallen en atrioventrikulär reentry-taky-
kardi (AVRT) [2]. Mer ovanligt är ekto-
pisk förmakstakykardi liksom före-
komst av förmaksfladder eller -flim-
mer. Diagnostiken kan vara svår på
grund av avsaknad av möjlighet att med
intrauterin EKG-registrering elektrofy-
siologiskt särskilja förmaks- respektive
kammaraktivitet.

Vid den atrioventrikulära reentry-
takykardin sker återkopplingen anting-
en i AV-noden (AV-nodal reentry-taky-
kardi, AVNRT) eller via en accessorisk
retledningsbana (WPW). I det senare
fallet överleds impulsen under takykar-
di vanligen i retrograd riktning över den
accessoriska banan (ortodrom takykar-
di, som är en smal QRS-takykardi), men
även överledning i antegrad riktning
över den accessoriska banan förekom-
mer (antedrom takykardi, som är en
bred QRS-takykardi). 

Dif ferentialdiagnostik
med ekokardiografi
Differentialdiagnostik mellan dessa

artymier sker hos vuxna enklast med tra-
nesofageal registrering under pågående
takykardi. Hos foster får man använda
ekokardiografi för att differential-
diagnostisera mellan 1:1-överledning
mellan förmak och kammare, förmaks-
fladder, där man oftare finner associera-
de hjärtmissbildningar [2, 4, 5], och
kammartakykardi.

Adenosin har använts ex juvantibus
vid smal QRS-takykardi eftersom läke-
medlet utövar sin effekt genom att
mycket kortvarigt blockera impulsbild-
ningen i ena skänkeln av återkopplings-
kretsen i AV-noden och på så sätt bryta
takykardin [4, 5]. Det har däremot ing-
en effekt vid förmaksfladder/-flimmer
eller kammartakykardi [2]. 

Korta takykardiperioder är inte av

hemodynamisk betydelse för fostret,
och är då naturligtvis inte behandlings-
krävande. Med dopplerflödesmätning i
vena cava inferior har man kunnat visa
att vid takykardi över 220 slag/minut
finns alltid ett negativt diastoliskt flöde,
som beror på en funktionell klaffinsuf-
ficiens. Om den får stå en längre tid
uppkommer hydrops fetalis: perikard-
exsudat, pleuraexsudat, ascites och sub-
kutant ödem. Ibland ses också polyhyd-
ramnios [5, 6]. 

Hur lång tid det tar att utveckla den-
na bild varierar naturligvis, men det ver-
kar gå fortare ju tidigare i graviditeten
takykardin debuterar. I ett material [5]
hade 12 av 23 foster som hade en hjärt-
frekvens på mer än 200 slag/minut och
med mer än 12 timmars duration ut-
vecklat hydrops. Inget foster med taky-
kardi mindre än 12 timmar hade hunnit
utveckla hydrops. 

Vanligen följer man enbart fostret
med regelbundna ultraljudskontroller
med dopplerundersökning av centrala
blodflödeshastigheter, tills man ser
tecken på ventrikulär dysfunktion eller
hydrops. Om takykardin förekommer
>50 procent av tiden, efter en observa-
tionstid på 24 timmar, bör man också in-
leda behandling. 

Traditionell behandling
Hårda krav måste ställas på det läke-

medel som skall användas. Det skall
vara atoxiskt för kvinnan, icke-terato-
gent, passera placenta och inte ackumu-
leras i vävnaderna. Digoxin uppfyller
väsentligen dessa krav och har länge va-
rit »the drug of choice». Digoxin påver-
kar överledningshastigheten i AV-knu-
tan och har också en positiv inotrop ef-
fekt men påverkar inte hjärtfrekvensen
primärt. 

Traditionellt har man använt digoxin
transplacentärt, dvs man har digitalise-
rat kvinnan. För att tillräckligt snabbt
(inom ett dygn) nå terapeutiska nivåer
har man använt intravenös administra-
tion och i doser 4–5 ggr större än de som
används vid intravenös digitalisering av
hjärtpatienter. Detta kräver kontinuerlig
EKG-övervakning av kvinnan, företrä-
desvis på kardiologisk intensivvårdsav-
delning. 

I många fall har denna behandlings-
metod inte varit tillräcklig. Man har
prövat att ge fostret intramuskulära in-
jektioner, injicera preparatet i amnion-
vätskan eller via kordocentes, men un-
der senare år har man allt oftare kombi-
nerat digitalis med preparat med direkt
hjärtfrekvenssänkande effekt, som an-
tingen förlänger hjärtmuskelcellens re-
fraktärperiod (prokainamid, flekainid,
amiodaron) eller överledningstiden
supraventrikulärt (betablockerare, ve-
rapamil) [7-9]. 

Verapamil passerar dåligt över pla-

centa men har i några fall injicerats i
fostret, intramuskulärt. Flekainid har
jämfört med digitalis fördelen att lätta-
re passera över placenta, även vid hyd-
rops. Preparatet har dock en negativ
inotrop effekt och kan även ge proaryt-
mi som kan leda till ventrikulära aryt-
mier. Dödsfall har rapporterats vid be-
handling av foster, barn och vuxna. 

Amiodaron har också använts fram-
gångsrikt, transplacentärt och direkt till
fostret transperitonealt [9, 10]. Prepara-
tet, som innehåller 37 procent jod, har
dock visat sig kunna ge övergående hy-
potyreos hos fostret [11]. In vitro har
man också kunnat visa att det skadar
växande hjärtmuskelceller [12] 

KONKLUSION
Detta foster visade inga tecken till

normalisering av hjärtfrekvensen på di-
gitalisbehandling. Orsaken kan vara för
låg koncentration av digitalis i foster-
cirkulationen på grund av för kort be-
handlingstid eller för dålig passage över
placenta på grund av uttalad hydrops
(serumprov från fostret för bestämning
av digoxinnivå togs tyvärr inte). Det
kan också tala för att barnet har en extra
ledningsbana som ej påverkas av digita-
listerapi. Ingen deltavåg, tydande på
overt WPW-syndrom, syntes dock på
EKG post partum. 

Tidigare har det ansetts att man vid
utebliven effekt av digitalis i första hand
skall gå vidare med en kombination av
digitalis samt verapamil eller flekainid.

Vi föreslår nu att man i första hand
försöker med adenosintrifosfat direkt i
navelvenen som ett sätt att snabbt och
atoxiskt normalisera hjärtrytmen hos
foster med hydropsutveckling när en-
bart digitalis ej ger önskad effekt [13,
14]. I dessa fall är annars risken för int-
rauterin död inom några dagar stor, och
mortaliteten vid akut förlossning med
kejsarsnitt är mycket hög [15]. 

Vi har visserligen potenta läkemedel
för att bryta arytmier, men vi har fortfa-
rande svårt att ta hand om ett prematurt
barn med hypoplastiska lungor, som ej
kunnat utvecklas på grund av ascites-
buk och pleuraexsudat. 

Den invasiva tekniken vid kordocen-
tes innebär dock vissa risker (stickblöd-
ning eller trombotisering i navelsträng-
en) och bör därför koncentreras till ett
fåtal enheter, vars personal på så sätt
kan upprätthålla sin skicklighet på ba-
sen av ett tillräckligt antal patienter. 
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Feokromocytom och para-
gangliom bör i första hand dia-
gnostiseras genom mätning av
metoxikatekolaminer i natturin
och av kromogranin A i EDTA-
plasma, till skillnad från vad som
förordades i en artikel i Läkar-
tidningen 21/98.

Peter Friberg redogör i Läkartid-
ningen 21/98 [1] för en undersökning av
3-metylerade katekolaminer i plasma
(med amerikansk nomenklatur be-
nämnda metanefriner), vilka hävdas ge
överlägsen diagnostisk information vid
misstanke om feokromocytom jämfört
med andra laboratorieundersökningar.
Den diagnostiska sensitiviteten var 100
procent (dvs endera eller båda metoxi-
katekolaminerna förelåg i förhöjd kon-
centration), men den diagnostiska spe-
cificiteten var så låg som 85 procent (52
tumörfall, 191 referensindivider varav
51 med hypertoni) [2]. Han konkluderar
att prov bör tas för sådana mätningar när
misstanke föreligger om en tumör av
detta slag. Vi ifrågasätter dessa slutsat-
ser.

Katekolaminernas
metabolism
Katekolaminerna adrenalin och nor-

adrenalin metaboliseras via två princi-
piellt skilda vägar. Dessa är å ena sidan
metylering av 3-hydroxigruppen, vilket
leder till uppkomst av 3-metylkatekol-
aminer (metoxikatekolaminer), å andra
sidan oxidativ deaminering följd av oxi-
dation till motsvarande karboxylsyra
eller reduktion till glykolen. Den klas-
siska metabola slutprodukten är 4-hyd-
roxi-3-metoximandelsyra (HMM) som
vid fysiologiskt pH-värde föreligger
som 4-hydroxi-3-metoximandelat. I
äldre litteratur kallas den – felaktigt –
för vanillinmandelsyra (VMA). Emel-
lertid utgör även de metylerade katekol-
aminerna en stor del av utsöndringspro-
dukterna, och de föreligger till dels som
konjugat (bl a sulfater), vilka bildas in
vivo. I blodbanan cirkulerar såväl de
metabolt aktiva katekolaminerna som
deras 3-metylderivat, och en del av dem
är konjugerade. Både okonjugerade och
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DEBATT .

’’ Sammanfattningsvis bör
utredningen av feokromo-
cytom och relaterade tu-
mörformer ske med dels
biokemiska undersökning-
ar, dels skintigrafiska un-
dersökningar. Basen för de
biokemiska undersökning-
arna är mätning av metoxi-
katekolaminer i urin, helst
natturin, eventuellt tillsam-
mans med mätning av
lämplig peptidmarkör i
plasma, till exempel kromo-
granin A.’’
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