2015-04-21
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HJÄRTFEL VID
SYNDROM
Ulf Ergander
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Stockholm - Uppsala

Hjärtfel vid Downs


AVSD

40
40--50 % har
hjärtfel
–
–
–
–
–

AVSD
VSD

coarctatio aortae
Fallots anomali
ASD, PDA m.fl.

”ENDOCARDIAL
CUSHIONS”

AVSD

Nivå:
förmak
klaffplan
kamrar

AVSD

Struktur:
septum primum
AV-klaffarna
inflödesseptum

Vänster-högerflöde på
-förmaksnivå
-kammarnivå

Motverkas av
pulmonell
hypertension
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AVSD hos nyfödda MbD

AVSD vid Downs syndrom

inget blåsljud – kommer senare
isättande 2:aton
vänsterställd elaxel på EKG
inte svikt, symtom som regel > 2 mån
eller ännu senare eller inte alls...
alla ska screenas







Marfans syndrom

neonatalt ibland cyanos
sen sviktdebut, tendens till pulmonell
hypertension
op. vid 33-4 månaders ålder
goda resultat, lindrig mitralisinsuff
efteråt

Angreppspunkter







sinus Valsalva – dilatation
aortaklaff - insufficiens
aorta ascendens
aorta descendens - dissektion/ruptur
mitralklaffen – prolaps/insuff
prolaps/insuff
perifera aneurysm (LoeysLoeys-Dietz)

Vårdprogram enl.
SoS/Mogensen







mätning av aortarot vartannat år upp
till 14 åå
därefter mätning årligen
betablockad minskar diameterökningdiameterökningen (halverad ökningstakt)
operationsindikation: sinus >=(45>=(45-) 50 mm
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Risk för dissektion/ruptur


diameter på sinus Valsalva > 50 mm



ruptur hos släktingar
spridning - prediktionen svår!

 bikuspid klaff, AS, AI


väggtension = K x blodtryck x diameter2

Mätningar på aortan
aortarot
sinus
STJ, sinotubular junction
ao ascendens (x PA)

+ ao desc x diafragma

Klöverformad aortarot – ett mättekniskt problem

Operationer
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Klaffsparande
kirurgi

Williams syndrom

Elastin
elastinanlaget saknas vid Williams
syndrom, kromosom 7
 förekommer särskilt i stora
kroppspulsådern
 de perifera pulsådrorna innehåller
normalt inte så mycket elastin
Neonatal hyperkalcemi,
hyperkalcemi, utv.försening –
ej elastinberoende


Normal kroppspulsåder

Stora kroppspulsådern







är en elastisk ballong
jämnar ut blodflödet
dämpar tryckvågen, ”stötdämpare”
(windkessel--effekt)
(windkessel
minskar energiåtgången i hjärtat
medger blodflöde vid lägre blodtryck

Vid Williams syndrom
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Kroppspulsådern, aorta


Kranskärl

supravalvulär aortastenos, SVAS



– blir sämre med tiden
– kan behöva opereras


smal kroppspulsåder, tjock vägg



förträngningar i avgående pulsådror





– kraftig stötvåg, högt pulstryck

ovanligt
kan avgå från
förträngningen
kan då behöva
flyttas

– njurpulsådror

Normal lungpulsåder

Lungpulsådern





förträngningar vid förgreningarna
kan vara ganska täta vid födelsen
blir bättre av sig självt med tiden
behöver sällan åtgärdas

Vid Williams syndrom

Mindre vanligt






förträngning/ojämnhet i
kroppspulsåderns bukdel
förträngning i lungartärklaffen
hål mellan hjärtats kamrar
hål mellan hjärtats förmak
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Blodtryck




Noonans syndrom

förhöjt blodtryck mycket vanligt
tillkommer ofta i tonåren eller därefter
perifera kärlförträngningar
– njurartärstenos



kärlundersökningar vid ”udda” symtom
pga. risk för kärlförträngningar

Noonans syndrom




pulmonalisstenos
aortastenos
hypertrofisk kardiomyopati

VOC vid 22q1122q11-deletion






truncus communis
avbruten aortabåge
pulmonalisatresi med VSD
Fallots tetrad
pulmonalisstenos, VSD

22q11--deletionssyndrom
22q11
DiGeorges syndrom
Shprinzens syndrom
velo-kardio-facialt syndrom
CATCH 22

EMBRYOLOGI

Hjärtats utflödesdel
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Truncus communis


ovanligt hjärtfel



DiGeorges syndrom
saknar tymuskörtel
lågt blodkalk
infektioner
gomproblem






Fallots anomali


vanligare hjärtfel

Pulmonalisatresi

Avbruten aortabåge

Diagnos

Syndrombarn i Stockholm






hjärtfel vid 22q1122q11-deletion är lätta att
hitta
hittas i nyföddhetsperioden
osannolikt med ”dolda” hjärtfel







Downs syndrom
Williams syndrom
Noonans syndrom
22q11
Marfan

377
35
32
41
98
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Andra syndrom






Alagilles syndrom – grenstenos i
pulmonalis
Turners syndrom – bikuspid aortaklaff,
ascendensaneurysm,, CoA
ascendensaneurysm
tuberös skleros – intrakardiella
rhabdomyom

Diverse syndrom...


ASD sekundum!!!
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