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Persisterande fostercirkulation i
form av öppetstående ductus arteriosus
är ett viktigt kliniskt problem som på-
verkar behandling och prognos för ex-
tremt underburna barn. En genomgång
av barn födda vid en gestationsålder av
28 veckor eller mindre, vårdade på Ka-
rolinska sjukhusets neonatalavdelning
1997–1999, visar att behandlingskrä-
vande öppetstående ductus arteriosus
förekom hos 49 procent av barnen, vil-
ket är en relativt hög siffra.

Incidens av öppetstående 
ductus arteriosus
»The connecting vessel between the

aorta and vena arterialis, while all other
parts of the body increase in size, not
only stops growing but actually dimi-
nishes, becoming after a time complete-
ly shriveled and solidified (the ligamen-
tum arteriosum)» ... 

Så lyder i översättning den grekiske
läkaren Galenos’ (129–199 e Kr) be-
skrivning av normalförloppet hos full-
gångna barn. Hos underburna  barn ser
det dock annorlunda ut. I en studie 1983
befanns 42 procent av barnen med fö-
delsevikt under 1 000 g ha hemodyna-
miskt signifikant öppetstående ductus
arteriosus [1]. Det är också visat att in-
cidensen av hemodynamiskt signifikant
öppetstående ductus arteriosus har ett
inverterat linjärt förhållande till barnets
mognad [2]. Detta kan förklara varför
Gersony och medarbetare samma år

fann endast 12 procent hemodynamiskt
signifikant öppetstående ductus arterio-
sus i en grupp av 3 559 barn med födel-
sevikt under 1 750 g [3].

Hypoxi en viktig faktor
Hos underburna barn kan flera fakto-

rer bidra till att ductus arteriosus inte
sluts efter födelsen. En av de viktigaste
är hypoxi, som i sig dilaterar ductus ar-
teriosus via en oberoende effekt på den
glatta muskulaturen. Dessutom ökar
prostaglandin I2(PGI2)-produktionen
vid hypoxi. Prostaglandiner relaxerar
den glatta muskulaturen i ductus arte-
riosus, vilket ger en dilatation.

Vidare har underburna barn förhöjda
nivåer av PGE2 och PGI2 via ökad pro-
duktion eller sänkt pulmonell metabo-
lism. 

Hos underburna barn är ductus arte-
riosus också känsligare för prostaglan-
dinernas dilaterande effekt än hos full-
gångna barn. Svaret på ökande syrgas-
spänning i blodet hos underburna är
dessutom ineffektivare än hos fullgång-
na, vilket gör att ductus arteriosus ej
kontraheras fullständigt efter födelsen
när syrgasspänningen ökar [4]. 

Klart är också att många andra fakto-
rer (t ex antenatal steroidbehandling,
respiratoriskt distressyndrom, infektio-
ner) påverkar ductusincidensen, vilket

gör att denna kan variera kraftigt från år
till år vid olika centra. [4-6].

Behandling
Det har länge ansetts motiverat att

behandla öppetstående ductus arterio-
sus, eftersom det finns ett samband mel-
lan detta tillstånd och en lång rad kom-
plikationer såsom hjärtsvikt, ökad inci-
dens av intraventrikulära hjärnblöd-
ningar (IVH), nekrotiserande enteroko-
lit (NEC) samt förlängd ventilatorvård-
tid med ökad risk för bronkopulmonell
dysplasi (BPD) [5, 7, 8].

Den första kirurgiska slutningen av
ductus arteriosus hos ett underburet
barn gjordes i början av 1970-talet och
följdes 1976 av den första rapporten om
medicinsk slutning av ductus med pros-
taglandinsynteshämmaren indometacin
[3]. Sedan dess har många behandlings-
studier gjorts, men resultaten är ej enty-
diga vad gäller fördelar och risker. I
Cochrane-databasen återfinns inga evi-
densbaserade publikationer avseende
behandling av öppetstående ductus ar-
teriosus (december 1999). Inte heller
har Socialstyrelsen eller Läkemedels-
verket givit ut några behandlingsre-
kommendationer rörande öppetstående
ductus arteriosus.

Det står alltså varje läkare fritt att
från situation till situation fatta ett be-
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Sammanfattat

• I ett tvåårsmaterial omfattande 95 extremt för tidigt födda barn
fick 47 barn (49 procent) diagnosen symtomgivande öppet-
stående ductus arteriosus (PDA).

• Kirurgisk eller farmakologisk ductusslutning företogs i 64 procent
av fallen. Andelen aktivt behandlade barn ökade över tid, från 
50 procent 1997 till 85 procent 1999. 

• PDA-diagnos var associerad med mer omfattande intensivvård
och en större andel komplikationer, bl a septiska infektioner 
och kronisk lungsjukdom.

• Incidensen behandlingskrävande PDA är fortfarande hög 
i dagens population av extremt underburna barn, och det finns
en trend mot en mer aktiv behandlingspolicy.



slut baserat på lokala terapitraditioner,
egen klinisk erfarenhet samt publicera-
de studier. Praxis är medicinsk slutning
med indometacin de första två levnads-
veckorna om kontraindikationer ej före-
ligger. Efter 2 veckors ålder görs vanli-
gen kirurgisk slutning. Konservativ be-
handling med vätskerestriktion och di-
uretika är också ett alternativ, som pri-
mär behandling eller om kirurgi inte an-
ses nödvändig.

Ett annat problem vid val av behand-
ling är att internationellt accepterade
diagnoskriterier och graderingssystem
saknas. Vissa studier har förlitat sig på
den kliniska bilden med systoliskt blås-
ljud, hyperaktivt prekordium samt livli -
ga femoralispulsar, medan andra rutin-
mässigt har utfört ekokardiografi med
strikta kriterier för vad som bedömts
vara hemodynamiskt signifikant ductus
arteriosus. Det kan därför vara svårt att
jämföra olika studiers resultat. Vid en
blindad studie har den kliniska diagno-
sen visats ha dålig såväl specificitet som
sensitivitet jämfört med den ekokardio-
grafiska [9]. 

MET OD OCH MATERIAL
För att undersöka förekomst av he-

modynamiskt signifikant ductus arte-
riosus (PDA), vilka komplikationer den
gett upphov till i neonatalperioden samt
vilken PDA-behandling som givits har
en retrospektiv journalstudie genom-
förts omfattande barn vårdade på Karo-
linska sjukhusets neonatalavdelning
under perioden 1997–1999. 

Under den studerade perioden –
första halvåret 1997, hela 1998 och
fram till och med augusti 1999 – har 101
barn med en gestationsålder på 28 veck-
or eller mindre kunnat identifieras. Av
dessa har sex barn uteslutits på grund av
att det ej varit möjligt att få fram full-
ständiga journaluppgifter. I studien har
resterande 95 barn inkluderats. Gravi-
diteterna var ultraljudsdaterade i samt-
liga fall utom två.

Indelning
i två huvudgrupper
Patienterna delades in i två huvud-

grupper beroende på om de fått diagno-
sen öppetstående ductus arteriosus un-
der den totala neonatalvårdtiden. På vår
avdelning ställs PDA-diagnosen på den
kliniska bilden (typiskt blåsljud och liv-
liga pulsar i kombination med kvarstå-
ende och/eller ökande syrgasbehov)
med ekokardiografisk verifiering av he-
modynamiskt betydelsefull PDA (på-
verkat diastoliskt flöde i aorta och för-
storat vänster förmak). Några strikta
ekokardiografiska PDA-kriterier an-
vänds inte vid Astrid Lindgrens Barn-
sjukhus.

Samtliga PDA-diagnoser utom två

var verifierade med ekokardiografi. För
de barn som fick enbart klinisk diagnos
var den kliniska bilden tydlig och påkal-
lade behandling, vilket gjort att ekokar-
diografi inte hann göras. Barn med in-
termittent blåsljud utan andra symtom,
eller där litet ductusflöde kunnat påvi-
sas vid ekokardiografi på annan indika-
tion, har inte inkluderats i PDA-grup-
pen.

Fyra undergrupper
Barn med PDA har i sin tur delats in

i fyra undergrupper beroende på given
behandling:

1. Konservativ behandling beståen-
de av diuretika och vätskerestriktion.

2. Indometacinbehandling (se sepa-
rat ruta om dosering).

3. Primär kirurgi.
4. Sekundär kirurgi för barn som ti-

digare fått indometacinbehandling.
Barn utan PDA-diagnos har utgjort

kontrollgrupp.
För att karakterisera grupperna har

gestationsålder, födelsevikt, Apgar-po-
äng, CRIB (clinical risk index for babi-
es)-poäng [10], födelsesjukhus, förloss-
ningssätt, förekomst av antenatal ste-
roidbehandling och multipel graviditet
registrerats. 

Vidare har »Respiratory distress

syndrome» (RDS), surfaktantbehand-
ling, pneumotorax, total CPAP(conti-
nuous positive airway pressure)- och
respiratortid, inklusive tid i högfre-
kvensoscillator (HFOV), noterats. Ut-
veckling av kronisk lungsjukdom
(bronkopulmonell dysplasi), definierad
som kvarvarande syrgasbehov vid en
postkonceptionell ålder av 36+0 veckor
[11], har registrerats. 

Sepsis har registrerats antingen som
misstänkt sepsis (klinisk misstanke,
CRP-stegring och positiv reaktion på
insättande av antibiotika) eller som sä-
ker sepsis, verifierad med blododlingar.
För svampsepsis har endast blodod-
lingsverifierade sådana registrerats.
Antal blodtransfusioner och antal dagar
med inotropt understöd i form av intra-
venösa katekolaminer har också note-
rats. Dessutom har misstänkt nekrotise-
rande enterokolit (akut bukdistension
och matningsproblem som föranlett
fasta minst 24 timmar, insättande av an-
tibiotika och parenteral nutrition) eller
säkerställd NEC (ovanstående plus in-
tramural gas i tarmarna på buköversikt)
registrerats. För intraventrikulära hjärn-
blödningar (IVH) har förekomst av
dessa samt grad enligt ultraljud note-
rats.

Slutligen registrerades total sluten-
vårdstid samt antal dödsfall i grupper-
na.

RESULTAT
Av de 95 barn som studien omfattar

hade 47 haft hemodynamiskt signifi-
kant öppetstående ductus arteriosus (49
procent).

Gestationsålder och födelsevikt i
hela materialet redovisas i Tabell I.
Kontrollgruppen och PDA-gruppen var
jämförbara vad gäller könsfördelning
och födelsevikt (Tabell I), men PDA-
gruppen befanns ha något lägre gesta-
tionsålder samt lägre Apgar-poäng vid
5 minuter (Tabell I). Förekomst av PDA
visade sig vid logistisk regressionsana-
lys ha ett oberoende samband med fö-
delsevikt.

Av de 47 barnen med PDA hade 17
behandlats konservativt, 13 med indo-
metacin, 10 med primär kirurgi, 7 med
indometacin plus kirurgi. Fördelningen
av de olika behandlingarna för åren
1997–1999 redovisas i Tabell II. 

I Tabell I och III redovisas samtliga
insamlade data i de två grupperna. Där
framgår att barnen med PDA generellt
sett varit något sjukare och krävt fler in-
satser och behandlingar. Många av des-
sa faktorer är dock inbördes beroende,
såsom antenatal steroidbehandling, be-
handling mot »respiratory distress
syndrome» och surfaktantbehandling.
Vid logistisk regressionsanalys är det
förutom födelsevikt bara sepsis och re-
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PDA-behandling 
med indometacin:
riktlinjer vid 
Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus

Dosering
Intravenös infusion under 15–20
minuter med 0,2 mg/kg. Dosen
upprepas efter 12 och 36 timmar
om inga kontraindikationer 
uppträder.

Är födelsevikten mindre än 1250g
och om postnatal ålder är mindre
än 7 dagar reduceras andra och 
tredje dosen till 0,1 mg/kg.

Övrigt
Minskad vätsketillförsel till
100–120 ml/kg och dygn under 
pågående behandling.

Kontraindikationer
Dålig central cirkulation, nekroti-
serande enterokolit i akut skede,
nedsatt njurfunktion (urea 
≥8 mmol/l eller oliguri ≤0,5 ml
urin/kg och dygn), blödningsbenä-
genhet, trombocytopeni (TPK
≤50000–80000), hyperbilirubine-
mi (S-bilirubin ≥0,5 × blodbytes-
gräns).



spiratortid, inklusive HFOV, som faller
ut som oberoende faktorer vid PDA.

För utveckling av bronkopulmonell
dysplasi föll CPAP-tid, respiratortid,
sepsis och förekomst av PDA ut som
oberoende faktorer, medan det för
nekrotiserande enterokolit respektive
intraventrikulära hjärnblödningar inte
fanns något oberoende samband med
PDA.

I PDA-gruppen avled 7 barn (15 pro-
cent), i kontrollgruppen 12 (25 pro-
cent). Det fanns ingen signifikant skill-
nad i mortalitet mellan grupperna. Det-
ta skulle kunna bero på att de barn som
avlider inom ett par dagar efter födseln
inte hinner få diagnosen öppetstående
ductus arteriosus (6 avlidna barn de två
första dygnen i kontrollgruppen versus

0 i PDA-gruppen), vilket förmodligen
bidragit till en viss felklassificering. För
det totala materialet ses ej någon skill-
nad i slutenvårdstider mellan grupper-
na, men då varje årsgrupp analyseras
var för sig har PDA-gruppen signifikant
längre vårdtider 1997 och 1999, men ej
1998. 

Av de 20 barn som indometacinbe-
handlats initialt behövde 7 (35 procent)
genomgå senare kirurgisk slutning på
grund av antingen utebliven klinisk re-
spons eller återöppnad ductus arterio-
sus. Ingen signifikant skillnad i gesta-
tionsålder eller födelsevikt kunde hittas
mellan dessa barn och dem som haft en
lyckad slutning med indometacin. 

Intressant var att alla barn som fått
kombinerad medicinsk och kirurgisk

behandling haft odlingsverifierad sep-
sis. 

Mellan behandlingsgrupperna ses
inte heller några betydande skillnader
vare sig i morbiditet eller utfall. Värt att
notera är dock att de konservativt be-
handlade barnen har signifikant högre
födelsevikt och gestationsålder än övri-
ga PDA-barn (984g±217 versus 798g
±152 (P=0,001) respektive 26,5 veckor
±1,5 versus 25,7 veckor ±1,1 (P=0,04).
Dessa barn hade också signifkant lägre
CRIB-poäng vid födseln, signifikant
kortare vårdtider och lägre morbiditet
under den neonatala vårdtiden. 

DISKUSSION
Vid denna retrospektiva studie be-

fanns incidensen av hemodynamiskt
signifikant öppetstående ductus arterio-
sus hos barn födda vid en gestationsål-
der av 28 veckor eller mindre vara 49
procent, vilket är en hög siffra jämfört
med andra studier. Detta gör PDA, till -
sammans med RDS och sepsis, till en av
de vanligaste diagnoserna för extremt
underburna barn.

Mer komplicerad bild 
hos PDA-barnen
Barnen med PDA-diagnos har under

vårdtiden haft en mer komplicerad kli-
nisk bild med signifikant högre incidens
av »respiratory distress syndrome»,
sepsis (både svampsepsis och bakteriell
sepsis), större andel misstänkt nekroti-
serande enterokolit och mer än dubbelt
så många fall av bronkopulmonell
dysplasi. De har krävt större insatser i
form av respiratorvård, blodtransfusio-
ner och inotropt stöd med dopamin eller
dobutamin. Sambandet mellan denna
mer omfattande morbiditet och PDA är
sedan tidigare känt [4-6].

Fanns skillnader 
i morbiditet?
En av frågeställningarna vid studi-

ens början var om det fanns skillnader i
morbiditet under den neonatala vårdti-
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Tabell II. Fördelning, procent, av olika behandlingar för öppetstående ductus arteriosus. Antal
behandlade barn inom parentes.

Behandling   1997 1998 1999 1997–1999

Konservativ 50 (6) 53 (8) 15 (3) 36 (17)
Indometacin 25 (3) 20 (3) 35 (7) 28 (13)
Primär kirurgi 8 (1) 20 (3) 30 (6) 21 (10)
Indometacin plus kirurgi 17 (2) 7 (1) 20 (4) 15 (7)

Totalt 100 (12) 100 (15) 100 (20) 100 (47)

Tabell I. Jämförelse mellan kontrollgrupp (PDA–) och grupp med öppetstående ductus arteriosus (PDA+).

PDA– (n=48) PDA+ (n=47) PDA+ (n47)

Median Spridning Medel± SD Median Spridning Medel±SD P

Gestationsålder veckor 26,86 23,29–28 26,5 ± 1,1 26,14 23–28 26 ± 1,3 0,037
Födelsevikt, g 870 578–1202 871 ± 171 830 550–1265 865 ± 198 0,875
Apgar-poäng (max 10) 8 2–10 8,0 ± 2,0 7 1–10 6,8 ± 2,4 0,007
CRIB-poäng (max 23) 5 1–13 5,4 ± 3,8 6 1–14 6,3 ± 3,8 0,252
CPAP (antal dagar) 27,5 0–98 30,4 ± 25,1 30 0–81 31,7 ± 19,9 0,787
Respirator, inklusive HFOV,
antal dagar 1 0–61 5,0 ± 11,3 7 0–75 16,4 ± 18,1 <0,001
Katekolamininfusion,
antal dagar 0 0–22 1,0 ± 2,2 1 0–19 2,5 ± 3,7 0,024
Blodtransfusioner, antal 5 1–13 5,5 ± 4,0 9 1–31 9,5 ± 5,8 <0,001
Neonatal vårdtid, dagar 71 1–144 66,8 ± 35,8 81 5–177 80,5 ± 32,2 0,053

Tabell III. Morbididet och mortalitet i kontrollgrupp (PDA–) respektive grupp med med öppet-
stående ductus arteriosus(PDA+)...."

PDA– (n=48) PDA+ (n=47)

Antal Procent Antal Procent P

Antenatal steroidbehandling 43 90 35 74 <0,001
»Respiratory distress syndrome» 18 38 28 60 0,002
Surfaktant 23 48 32 68 0,006
Bronkopulmonell dysplasi 9 19 21 45 <0,001
Pneumotorax 3 6 5 11 0,216
Odlingsverifierad bakteriell sepsis  19 40 34 72 <0,001
Kliniskt misstänkt sepsis 15 31 7 15 0,017
Svampsepsis 3 6 8 17 0,003
Säker nekrotiserande enterokolit 1 2 2 4 0,298
Misstänkt nekrotiserande enterokolit 6 13 11 24 0,025
Intraventrikulär blödning, alla grader 8 17 6 13 0,469
Mortalitet 12 25 7 15 0,112
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den, skillnader som kunde associeras
till olika terapeutiska strategier. Hypo-
tesen var att lyckad farmakologisk be-
handling tidigt i förloppet gav ett mer
gynnsamt förlopp än om kirurgi krävts
för en PDA som kvarstått eller återkom-
mit senare. 

I vårt material fanns inga skillnader i
morbiditet mellan olika behandlingar,
vilket kan ha två möjliga förklaringar:
antingen spelar tidpunkten för definitiv
ductusslutning mindre roll eller var an-
talet barn i studien för litet för att påvi-
sa några skillnader.

Vad styrde 
valet av behandling?
Det har varit lätt att hitta data i jour-

naler och på övervakningslistor. Svåra-
re har varit att finna vad som styrt valet
av behandling. I vissa fall har kontrain-
dikationer mot indometacin förelegat,
vilket lett till kirurgisk slutning. För ma-
joriteten av fallen verkar det till stor del
ha varit den kliniska bilden som styrt
behandlingen. Det är förmodligen detta
som lett till att de friskare och mognare
barnen behandlats mer konservativt.
Det tycks också som om rekommenda-
tionen från den kardiolog som utfört
ekokardiografin i vissa fall har styrt be-
handlingsvalet.

En intressant trend är att PDA-be-
handlingen blivit mer aktiv; fler barn
har indometacinbehandlats och opere-
rats 1999 än 1997–1998. Orsaken till
detta är oklar men behöver inte bero på
ändrad klinisk praxis. Variationen kan
förklaras av olika patientpopulationer,
men kan också vara betingad av slum-
pen.

Framtidsperspektiv 
Det råder inget tvivel om att öppet-

stående ductus arteriosus är ett stort kli-
niskt problem vid extrem underburen-
het. Hittills belastas dock slutning med
såväl indometacin som kirurgi av kon-
traindikationer och komplikationer som
gör att diagnosen bör vara så säker som
möjligt innan behandling ges. Detta har
förmodligen lett till väntan på behand-
ling för barn med öppetstående ductus
arteriosus som inte tidigt manifesterat
sig tydligt kliniskt, vilket kan ha lett till
att utfallet för PDA-barnen har påver-
kats negativt.

Det har förvisso gjorts studier med
profylaktisk indometacinbehandling.
En metaanalys av dessa studier visar
signifikant minskad PDA-incidens och
en trend mot lägre mortalitet vid profy-
laktisk behandling. Det har dock ej kun-
nat visas att det respiratoriska utfallet
påverkats i positiv riktning. Andelen
intraventrikulära hjärnblödningar av
grad 3 och 4 var signifikant mindre hos
de profylaktiskt behandlade barnen,
men behandlingen innebar övergående

njurpåverkan, och det fanns en tendens
mot ökad incidens av nekrotiserande
enterokolit [12]. Dessa ganska magra
resultat, kombinerade med biverkning-
ar, har gjort att man hittills avstått från
profylaktisk indometacinbehandling i
Sverige.

Ett troligt framtida alternativ är pro-
fylaktisk ibuprofenbehandling, som i en
pilotstudie av underburna barn 1996
minskade incidensen av PDA till noll
efter tre doser ibuprofen, förkortade
vårdtiden och förbättrade det respirato-
riska utfallet utan några säkra biverk-
ningar [13]. Internationellt planeras nu
stora studier av ibuprofenprofylax.

Ibuprofen kan också bli ett skonsamt
alternativ till indometacin vid terapeu-
tisk slutning av PDA. Enligt en pilotstu-
die från 1997 var ibuprofen lika effek-
tivt som indometacin, utan att biverk-
ningar som nedsatt njurfunktion kunde
ses [14]. Detta resultat har i princip be-
kräftats av samma forskargrupp i en
större jämförande studie, som nyligen
publicerats [15].

På den kirurgiska sidan har nyligen
en studie publicerats, där man genom-
fört torakoskopisk slutning av ductus
arteriosus hos underburna barn med
goda resultat och få komplikationer
[15].

Utvecklingen går mot en mer aktiv
inställning till slutning av ductus arte-
riosus, med nya strategier och nya me-
dicinska och kirurgiska behandlingar. I
väntan på detta vore det önskvärt att evi-
densbaserade behandlingsriktlinjer för
de behandlingsmetoder som idag står
till buds utarbetas, så att vi redan nu kan
vara säkra på att öppetstående ductus
arteriosus behandlas på bästa sätt. 

Utarbetande av internationellt ac-
cepterade diagnoskriterier och ett gra-
deringssystem för PDA skulle också
underlätta val och utvärdering av be-
handling.

SAMMANFATTNING
Vid extrem underburenhet (gesta-

tionsålder ≤28+0 veckor) är öppetstå-
ende ductus arteriosus (PDA) ett vanligt
problem som är associerat med en rad
komplikationer, bl a intraventrikulära
hjärnblödningar, nekrotiserande ente-
rokolit och bronkopulmonell dysplasi.
Vilken terapeutisk strategi som är den
bästa är okänt. Inte heller finns några
allmänt vedertagna diagnoskriterier för
PDA.

Vår studie omfattar 95 extremt un-
derburna barn vårdade vid neonatalav-
delningen, Astrid Lindgrens Barnsjuk-
hus, under åren 1997–1999. Av dessa
hade 47 barn (49 procent) en behand-
lingskrävande PDA. Konservativ be-
handling gavs till 17 barn, 13 barn fick
indometacin, 10 barn genomgick kirur-

gisk slutning, 7 barn behandlades först
med indometacin och blev sedan opere-
rade.

Barn med PDA-diagnos krävde stör-
re medicinska insatser, bl a i form av
längre respiratorvårdtid, och hade sig-
nifikant högre incidens »respiratory
distress syndrome», sepsis och bronko-
pulmonell dysplasi än barn utan PDA-
diagnos. Någon skillnad i mortalitet fö-
relåg inte mellan grupperna.

Oberoende riskfaktorer för PDA var
födelsevikt, sepsis och respiratorvård-
tid. För bronkopulmonell dysplasi var
PDA en oberoende riskfaktorer, medan
PDA inte hade något oberoende sam-
band med vare sig intraventrikulär
hjärnblödning eller nekrotiserande en-
terokolit.
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Ductus arteriosus in pre-term infants

Anna-Karin Edstedt-Bonamy, Stefan
Johansson, Josef Milerad
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An analysis was made of the incidence and
treatment regimen of symptomatic patent duc-
tus arteriosus (PDA) in 95 preterm infants
treated 1997–1999 in a level three intensive
care unit in Stockholm.

47 infants (49 percent) had PDA. Of these
17 infants were managed conservatively (fluid
restriction and diuretics), 13 were treated with
indomethacin, 10 underwent primary surgical
ligation and 7 were treated with indomethacin
first and surgery later on. The proportion of in-
fants given »active» therapy (surgery and/or in-
domethacin) rose from 50 percent in 1997 to 85
percent in 1999.

In a stepwise multiple regression analysis
low birthweight, septicaemia and need for me-
chanical ventilation were all independently as-
sociated with PDA.
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