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Blalock-Taussig-shunten 

Klassisk BT-shunt: 
a. subclavia till lungartärgren 



Historik 
Alfred Blalock Helen B Taussig 

Johns Hopkins Hospital 
Baltimore, Md. 

Vivien Thomas 



BTT-shunten 



Historiska shuntar 
 BT- höger & vänster 
 Potts (aorta descendens till LPA) 
 Waterston (aorta ascendens till RPA) 
 Cooley (variant av Waterston) 
 Glenn ”original” (v cava sup till RPA) 



Modifierad BT-shunt 
 PTFE (polytetrafluoroetylen) = GoreTex® = teflon 
 diameter 3 – 6 mm 
 kan bytas 



Schematic diagram of RMBTS via sternotomy approach.  

Odim J et al. Circulation 1995;92:256-261 

Copyright © American Heart Association 



BT-shunt - problem 

Stjäl diastoliska flödet i aortan – 
diastolisk flödesreversering – 

lågt diastoliskt tryck – 
påverkan på kranskärlsperfusionen – 

 
Orsak till plötslig död efter Norwood steg 1? 



Sano-shunten 

Shunji Sano 
2003 



BT- vs Sano-shunt 



Sano-shunten 
 + påverkar inte flödet i aorta 
 + sänker inte det diastoliska trycket i aorta 
 -- har tendens att ockludera proximalt 



Barnkardiologins ständiga dilemma 

CYANOS 

SVIKT 



Shuntfysiologi 
VAD BESTÄMMER 
SHUNTFLÖDET? 
 
• blodtrycket 
• shuntens storlek/dimension 
 
Vad händer vid feber/infektion 
etc? 
 
• systemcirkulationen ökar 
• blodtrycket sjunker ev. 
• shuntflödet oförändrat el 

mindre 
• syremättnaden sjunker 



Parallella flöden 

Qp/Qs > 2 ger saturation 
>80% 



Khairy P et al. Circulation 2007;115:800-812 

Copyright © American Heart Association 

Bidirektionell Glennshunt 

Steg i TCPC 
• ca 60 % av venösa 

återflödet 
• sällan hög saturation 
• minskad volymbelast-

ning 
 
 



Problem vid 
bidirektionell Glenn: 
 
azygos/hemiazygos- 
förbindelser 
 
Venblod smiter från 
Glennshunten -> 
dålig saturation 
 
Förbindelserna kan 
coilas eller ligeras 



Khairy P et al. Circulation 2007;115:800-812 

Copyright © American Heart Association 

Komplikation efter Glennshunt: 
Intrapulmonella arteriovenösa fistlar – försämrad syrsättning 

Avsaknad av lever- 
vensblod i lungan 
anses utlösa. Går  
tillbaks efter komplett 
TCPC 
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