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HJÄRTFEL VID HJÄRTFEL VID 
SYNDROMSYNDROM

Ulf ErganderUlf Ergander

BarnhjärtcentrumBarnhjärtcentrum

Stockholm Stockholm -- UppsalaUppsala

Downs syndromDowns syndrom

Hjärtfel vid DownsHjärtfel vid Downs

�� 4040--50 % har 50 % har 
hjärtfelhjärtfel
–– AVSDAVSD

–– VSDVSD

–– coarctatio aortaecoarctatio aortae

–– Fallots anomaliFallots anomali

–– ASD, PDA m.fl.ASD, PDA m.fl.

AVSDAVSD

”ENDOCARDIAL
CUSHIONS”

AVSDAVSD

septum primum
AV-klaffarna
inflödesseptum

förmak
klaffplan
kamrar

Nivå: Struktur:

AVSDAVSD

Vänster-höger-
flöde på
-förmaksnivå
-kammarnivå

Motverkas av 
pulmonell 
hypertension
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AVSD hos nyfödda MbDAVSD hos nyfödda MbD

�� inget blåsljud inget blåsljud –– kommer senarekommer senare

�� isättande 2:atonisättande 2:aton

�� vänsterställd elaxel på EKGvänsterställd elaxel på EKG

�� inte svikt, symtom som regel > 2 mån inte svikt, symtom som regel > 2 mån 
eller ännu senare eller inte alls...eller ännu senare eller inte alls...

�� alla ska screenasalla ska screenas

AVSD vid Downs syndromAVSD vid Downs syndrom

�� neonatalt ibland cyanosneonatalt ibland cyanos

�� sen sviktdebut, tendens till pulmonell sen sviktdebut, tendens till pulmonell 
hypertensionhypertension

�� op. vid 3op. vid 3--4 månaders ålder4 månaders ålder

�� goda resultat, lindrig mitralisinsuff goda resultat, lindrig mitralisinsuff 
efteråtefteråt

Marfans syndromMarfans syndrom AngreppspunkterAngreppspunkter

�� sinus Valsalva sinus Valsalva –– dilatationdilatation

�� aortaklaff aortaklaff -- insufficiensinsufficiens

�� aorta aorta ascendensascendens

�� aorta descendens aorta descendens -- dissektion/rupturdissektion/ruptur

�� mitralklaffenmitralklaffen –– prolaps/prolaps/insuffinsuff

�� perifera perifera aneurysmaneurysm ((LoeysLoeys--Dietz)Dietz)

Vårdprogram enl. Vårdprogram enl. 
SoS/MogensenSoS/Mogensen

�� mätning av aortarot vartannat år upp mätning av aortarot vartannat år upp 
till 14 till 14 åååå

�� därefter mätning årligendärefter mätning årligen

�� betablockad minskar betablockad minskar diameterökningdiameterökning--
enen (halverad ökningstakt)(halverad ökningstakt)

�� ooperationsindikation: sinus >=(45perationsindikation: sinus >=(45--) 50 mm) 50 mm
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Risk för dissektion/rupturRisk för dissektion/ruptur

�� diameter på sinus Valsalva > 50 mmdiameter på sinus Valsalva > 50 mm
�� bikuspidbikuspid klaff, AS, AIklaff, AS, AI

�� ruptur hos släktingarruptur hos släktingar

�� spridning spridning -- prediktionen svår!prediktionen svår!

väggtension = K x blodtryck x diameterväggtension = K x blodtryck x diameter22

aortarotaortarot

sinussinus

STJ, STJ, sinotubularsinotubular junctionjunction

aoao ascendensascendens (x PA)(x PA)

+ + aoao descdesc x diafragmax diafragma

Mätningar på aortan

Klöverformad aortarot – ett mättekniskt problem
OperationerOperationer
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Klaffsparande 
kirurgi Williams syndromWilliams syndrom

ElastinElastin

�� elastinanlagetelastinanlaget saknas vid Williams saknas vid Williams 
syndrom, kromosom 7syndrom, kromosom 7

�� förekommer särskilt i stora förekommer särskilt i stora 
kroppspulsådernkroppspulsådern

�� de perifera pulsådrorna innehåller de perifera pulsådrorna innehåller 
normalt inte så mycket normalt inte så mycket elastinelastin

Neonatal Neonatal hyperkalcemihyperkalcemi, , utv.förseningutv.försening ––
ej ej elastinberoendeelastinberoende

Stora kroppspulsådernStora kroppspulsådern

�� är en elastisk ballongär en elastisk ballong

�� jämnar ut blodflödetjämnar ut blodflödet

�� dämpar tryckvågen, ”stötdämpare” dämpar tryckvågen, ”stötdämpare” 
(windkessel(windkessel--effekt)effekt)

�� minskar energiåtgången i hjärtatminskar energiåtgången i hjärtat

�� medger blodflöde vid lägre blodtryckmedger blodflöde vid lägre blodtryck

Normal kroppspulsåderNormal kroppspulsåder Vid Williams syndromVid Williams syndrom
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Kroppspulsådern, aortaKroppspulsådern, aorta

�� supravalvulär aortastenos, SVASsupravalvulär aortastenos, SVAS
–– blir sämre med tidenblir sämre med tiden

–– kan behöva opereraskan behöva opereras

�� smal kroppspulsåder, tjock väggsmal kroppspulsåder, tjock vägg
–– kraftig stötvåg, högt pulstryckkraftig stötvåg, högt pulstryck

�� förträngningar i avgående pulsådrorförträngningar i avgående pulsådror
–– njurpulsådrornjurpulsådror

KranskärlKranskärl

�� ovanligtovanligt

�� kan avgå från kan avgå från 
förträngningenförträngningen

�� kan då behöva kan då behöva 
flyttasflyttas

LungpulsådernLungpulsådern

�� förträngningar vid förgreningarnaförträngningar vid förgreningarna

�� kan vara ganska täta vid födelsenkan vara ganska täta vid födelsen

�� blir bättre av sig självt med tidenblir bättre av sig självt med tiden

�� behöver sällan åtgärdasbehöver sällan åtgärdas

Normal lungpulsåderNormal lungpulsåder

Vid Williams syndromVid Williams syndrom Mindre vanligtMindre vanligt

�� förträngning/ojämnhet i förträngning/ojämnhet i 
kroppspulsåderns bukdelkroppspulsåderns bukdel

�� förträngning i lungartärklaffenförträngning i lungartärklaffen

�� hål mellan hjärtats kamrarhål mellan hjärtats kamrar

�� hål mellan hjärtats förmakhål mellan hjärtats förmak
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BlodtryckBlodtryck

�� förhöjt blodtryck mycket vanligtförhöjt blodtryck mycket vanligt

�� tillkommer ofta i tonåren eller däreftertillkommer ofta i tonåren eller därefter

�� perifera kärlförträngningarperifera kärlförträngningar
–– njurartärstenosnjurartärstenos

�� kärlundersökningar vid ”udda” symtom kärlundersökningar vid ”udda” symtom 
pga. risk för kärlförträngningarpga. risk för kärlförträngningar

Noonans syndromNoonans syndrom

NoonansNoonans syndromsyndrom

�� pulmonalisstenospulmonalisstenos

�� aortastenosaortastenos

�� hypertrofisk hypertrofisk kardiomyopatikardiomyopati

22q1122q11--deletionssyndromdeletionssyndrom

DiGeorges syndrom
Shprinzens syndrom

velo-kardio-facialt syndrom
CATCH 22

VOC vid 22q11VOC vid 22q11--deletiondeletion

�� truncus communistruncus communis

�� avbruten aortabågeavbruten aortabåge

�� pulmonalisatresi med VSDpulmonalisatresi med VSD

�� Fallots tetradFallots tetrad

�� pulmonalisstenos, VSDpulmonalisstenos, VSD

EMBRYOLOGIEMBRYOLOGI

Hjärtats utflödesdel
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Truncus communisTruncus communis

�� ovanligt hjärtfelovanligt hjärtfel

�� DiGeorges syndromDiGeorges syndrom

�� saknar tymuskörtelsaknar tymuskörtel

�� lågt blodkalklågt blodkalk

�� infektionerinfektioner

�� gomproblemgomproblem

Fallots anomaliFallots anomali

�� vanligare hjärtfelvanligare hjärtfel

PulmonalisatresiPulmonalisatresi Avbruten aortabågeAvbruten aortabåge

DiagnosDiagnos

�� hjärtfel vid 22q11hjärtfel vid 22q11--deletion är lätta att deletion är lätta att 
hittahitta

�� hittas i nyföddhetsperiodenhittas i nyföddhetsperioden

�� osannolikt med ”dolda” hjärtfelosannolikt med ”dolda” hjärtfel

SyndrombarnSyndrombarn i Stockholmi Stockholm

�� Downs syndromDowns syndrom 377377

�� Williams syndromWilliams syndrom 3535

�� NoonansNoonans syndromsyndrom 3232

�� 22q1122q11 4141

�� MarfanMarfan 9898
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Andra syndromAndra syndrom

�� AlagillesAlagilles syndrom syndrom –– grenstenos i grenstenos i 
pulmonalispulmonalis

�� Turners syndrom Turners syndrom –– bikuspidbikuspid aortaklaff, aortaklaff, 
ascendensaneurysmascendensaneurysm, , CoACoA

�� tuberöstuberös skleros skleros –– intrakardiellaintrakardiella
rhabdomyomrhabdomyom

Diverse syndrom...Diverse syndrom...

�� ASD sekundum!!!ASD sekundum!!!


